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Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Graduação de créditos. Sanação de deficiências. Poderes do Juiz.
Sumário:
I — De acordo com o artº 508º, ns. 2 e 3 do Código de Processo Civil o juiz deve
convidar os intervenientes a suprirem irregularidades das peças processuais
que apresentaram, designadamente quando careçam de requisitos legais ou não
tenha sido apresentado documento essencial, fixando prazo para o suprimento ou
correcção do vício ou apresentação.
II — Quando as dívidas exequendas dizem respeito a IMI e a certidão de dívidas emitida
pelo órgão da execução fiscal para efeitos de reclamação de créditos não é clara
quanto à identificação dos imóveis sobre que incidiu esse imposto, pode e deve o
julgador, no exercício do seu poder geral de controlo e dos poderes de direcção
do processo, previstos nos artigos 809.º e 265.º, n.º 2, do Código de Processo
Civil e também de acordo com o artº 508º, ns. 2 e 3 do Código de Processo Civil,
aplicáveis ex vi do disposto nos artigos 2.º, alínea e) e 246.º do CPPT, promover
as diligências necessárias para clarificar a situação, de modo a proceder à graduação dos créditos exequendos no lugar que legalmente lhes compete.
Processo n.º 241/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Instituto de Segurança Social, I.P. e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de 31 de Outubro de 2011, proferida nos autos de verificação e graduação de
créditos apensos a execução fiscal n.º 3611200501016636, instaurada contra a sociedade Reprotecnica
Comércio Importações, Lda, melhor identificada nos autos, por dividas de IMI referente aos anos de
2006 e 2007.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) Vem o presente recurso interposto contra a sentença proferida em primeira instância, no âmbito dos presentes autos, na parte em que não reconheceu que os créditos exequendos, resultantes de
Imposto Municipal sobre Imóveis, gozassem de privilégio creditório imobiliário:
b) Salvo o devido respeito pela opinião sufragada pela decisão recorrida, entendemos que a Meritíssima Juiz do Tribunal a quo fez uma errada interpretação da lei aplicável ao caso em apreço:
c) Dispõe o art.º 13º n.º 1 do CPPT, corporizando o principio do inquisitório que enforma todo
o processo tributário, que: “Aos juízes dos tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos
processos da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas as diligências que considerem úteis ao
apuramento da verdade relativamente aos factos que lhes seja lícito conhecer.”.
d) In casu, desconhecendo se as dívidas exequendas respeitariam, ou não, ao imóvel penhorado nos
autos de execução fiscal a que se refere o presente processo, a decisão de que os créditos exequendos
de IMI não gozam de privilégio creditório imobiliário, enferma de erro de facto e de direito.
e) Face à deficiência de prova, incumbia, salvo o devido respeito, à Meritíssima Juiz - no âmbito
dos poderes que lhe são conferidos nos termos do art.º 13º n.º 1 do CPPT - realizar ou ordenar todas as
diligências úteis ao apuramento da verdade, não bastando, deste modo, a mera constatação de que se
desconhecem os factos relevantes para a decisão.
d) E tanto mais assim deveria ser, porquanto, terá de se atender ao facto de os créditos exequendos
não carecerem de ser reclamados.
g) Pelo que, deveria ter sido solicitada essa informação ao órgão da execução fiscal onde corre
termos o respectivo processo de execução fiscal;
h) Ao não ter sido efectuada essa solicitação verificou-se um défice instrutório, que influi na
decisão da causa.
i) Na verdade, caso dúvidas existissem quanto à origem dos créditos exequendos referentes a
IMI, deveria o Tribunal a quo, atentos os princípios do inquisitório, da cooperação e da descoberta da
verdade requerer que a Administração Fiscal procedesse à junção de documentos que identificassem
as dívidas de IMI, o que não se verificou.
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j) Os créditos por dívidas de IMI gozam de privilégio imobiliário, por força do disposto nos artigos 122.º n.º 1 do CIMI e 744º n.º 1 do CC.
k) Resulta do probatório que a penhora do imóvel foi efectuada em 02.10.2008, pelo que, beneficiam de privilégio creditório os créditos de IMI, respeitantes ao imóvel penhorado, inscritos para
cobrança nos anos de 2006, 2007 e 2008.
I) Encontrando-se nestas condições os créditos exequendos de IMI dos anos de 2006 e 2007, inscritos para cobrança em 2007 e 2008, discriminados na certidão de dívidas junta aos presentes autos.
Devem os mesmos ser graduados de acordo com o privilégio creditório de que beneficiam.
m) A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta-se ilegal por desconformidade com os
preceitos acima assinalados, merecendo, por isso, ser revogada.»
2 – Não houve contra alegações.
3 - O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«Questão a decidir:
Se, a sentença recorrida, fez uma errada interpretação da lei ao não realizar ou ordenar todas as
diligências úteis ao apuramento da verdade, nos termos do art. 13.º n.º 1 do C.P.P.T., quanto aos Créditos exequendos de IMI serem respeitantes ao imóvel penhorado nos autos, relativamente aos quais
alega gozarem de privilégio imobiliário especial, nos termos do art. 122.º n.º 1 do CIMI e 744.º n.º 1
do CC?
O que se põe em causa é o decidido quanto aos créditos exequendos de IMI, relativamente ao que
se decidiu no sentido de não lhes ser reconhecer o dito privilégio por não resultar documentado que
dissessem respeito ao imóvel penhorado nos autos.
Concorda-se que se devia ordenado à A.F., a fim de que procedesse ainda em prazo a fixar, não
inferior a 10 dias, à junção de certidão discriminativa do imóvel a que esses impostos respeitassem.
Com efeito, tal é de determinar, atento o privilégio de que os mesmos podem gozar, e no considerando que tal à partida não era exigível.
Certo é que tal convite é o que se encontra previsto quanto a documento que falte juntar ao requerimento executivo, conforme previsto no art. 812º n.º 2 do C.P.C., sendo essa a forma adequada a
suprir a insuficiência que veio a ser detectada face aos vários créditos reclamados.
Tal impor-se-á, uma vez que está em causa não apenas a existência de garantia real, mas a do
dito privilégio, conforme alegado na motivação de recurso apresentada, o que na dúvida será ainda
oportuno considerar.
Concluindo, quer parecer que é de julgar o recurso provido, revogando-se o decidido, uma vez
que não é de manter a verificação e graduação de créditos tal como foi efectuada.»
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
A) O Banco BPI, S.A. - Sociedade Aberta, é detentor do crédito garantido por hipoteca registada
em 07/03/2003, sobre o imóvel penhorado no processo de execução de que o presente constitui apenso,
no montante € 5.043,77 (cfr. fls. 39 a 67 dos autos e fls.108 a 110 do PEF).
B) Os créditos reclamados pelo Instituto da Segurança Social, I.P., relativos a contribuições e
juros no valor total de € 208.828,84, estão titulados pela certidão de fls. 70 e 71.
C) Os créditos reclamados pela Fazenda Pública estão titulados pela certidão de fls. 24 a 37 dos
autos e dizem respeito a:
- IMI de 2007, inscrito para cobrança em 2008, respeitante ao imóvel penhorado na execução;
- IRS de 2005 e 2006;
- IRC de 2005 e 2007.
D) Os créditos exequendos respeitam a:
- IRS dos anos de 2004, 2005 e 2006;
- IRC de 2002 e 2004;
- IMI de 2006 e 2007;
- Coimas - conforme documentos de fls. 2, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280 a 303 e 305 do
PEF.
E) Em 02/10/2008, foi penhorada a fracção autónoma designada pela letra “F”, do prédio urbano
em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida dos Cravos Vermelhos, nº14, loja B, cave, Reboleira, destinada a comércio, inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Reboleira sob o art. 607
e descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial da Amadora sob o no 64/19850912-F (cfr. fls. 108 a
110, 114 e 115 do processo de execução fiscal).
6. A única questão colocada sob apreciação é a de saber se a decisão recorrida enferma erro de
julgamento por não ter admitido e graduado o crédito exequendo referente a IMI (2006 e 2007), com
o argumento de falta de prova documental (nos autos) do referido crédito sobre o imóvel penhorado e
vendido na execução fiscal. Com base em tal argumentação a Mmª Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Sintra considerou que o IMI inscrito para cobrança não goza do privilégio imobiliário previsto
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nos termos das disposições conjugadas do artº 122º do CIMI e os artºs 735º e 744º ambos do CCivil,
mas apenas goza da garantia conferida pela penhora.
Inconformada com o decidido, a ora recorrente sustenta que a Mmª Juiz, dentro dos seus poderes de direcção, não promoveu todas a diligências consideradas úteis para o apuramento da verdade,
havendo um défice instrutório, nos termos do nº3 do artº 265º do CPC aplicável ex vi do disposto nos
artº 2º alínea e) e o artº 246º do CPPT.
Cremos que a razão está com a Fazenda Pública.
Vejamos.
No caso subjudice os autos de reclamação de créditos correm por apenso aos autos de execução
fiscal n.º 3611200501016636 e aps., dos serviços de finanças de Amadora-3, para cobrança coerciva
de dívidas referentes a IRS, IRC, IMI e coimas.
Resulta do probatório que em 02/10/2008, foi penhorada a fracção autónoma designada pela letra
“F”, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida dos Cravos Vermelhos,
nº14, loja B, cave, Reboleira, destinada a comércio, inscrito na matriz predial urbana da freguesia
da Reboleira sob o art. 607 e descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial da Amadora sob o no
64/19850912-F (cfr. fls. 108 a 110, 114 e 115 do processo de execução fiscal).
Do processo de execução fiscal apenso constam apenas as seguintes certidões de dívida referentes a IMI: certidão de dívida referente ao processo de execução fiscal n.º 3611200701032879, sendo
a quantia exequenda de 277,58€, referente ao IMI do ano de 2006, (fls. 273 e 274); certidão de dívida
referente ao processo de execução fiscal n.º 3611200801063251, sendo a quantia exequenda de 297,41€,
referente ao IMI do ano de 2007, (fls. 304 e 305).
A Fazenda Pública reclamou uma dívida de IMI do ano de 2007, referente ao prédio penhorado,
no montante de 297,40 € e juros de mora, em execução no processo executivo n.º 3611200801115600
(cf. fls. 80), crédito esse que foi admitido e graduado na sentença recorrida (cf. fls. 97 e segs.)
Ora nos termos do n.º 2 do artº 240º do Código de Procedimento e Processo Tributário o crédito
exequendo não carece de ser reclamado, sendo incluído na graduação de créditos e graduado no lugar
que lhe compete da mesma forma que o são os créditos reclamados
Sucede que não resulta de qualquer uma daquelas certidões (nº 3611200701032879 e
n.º 361120070103251) referentes aos créditos exequendos de IMI (2006 e 2007), a identificação ao
imóvel a que se reportam tais dívidas, nomeadamente se são relativas ao imóvel penhorado nos autos
e identificado no probatório (artº 607 da matriz predial urbana da freguesia da Reboleira).
Sendo certo que a Fazenda Pública reclamou uma dívida de IMI do ano de 2007, referente ao prédio
penhorado, no montante de 297,40 € e juros de mora, mas em execução no processo n.º 3611200801115600
(cf. fls. 80),
E, como vimos, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra não reconheceu privilégio aos créditos exequendos de IMI por não resultar documentado que dissessem respeito ao imóvel penhorado
nos autos.
Mas aqui não andou bem a sentença recorrida.
Como refere a recorrente e acentua o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Tribunal, a Mª Juiz da
primeira instância poderia e deveria ter ordenado à Administração Fiscal que procedesse, em prazo não
inferior a 10 dias à junção de certidão comprovativa do imóvel a que esses impostos respeitassem.
É o que resulta das normas do processo civil relativas à sanação de deficiências e irregularidades,
aplicáveis por força do artº 246º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Assim de acordo com o artº 508º, ns. 2 e 3 do Código de Processo Civil o juiz deve convidar os
intervenientes a suprirem irregularidades das peças processuais que apresentaram, designadamente
quando careçam de requisitos legais ou não tenha sido apresentado documento essencial, fixando prazo
para o suprimento ou correcção do vício ou apresentação.
Este normativo surge, aliás, como decorrência do princípio da sanabilidade oficiosa da falta de
pressupostos processuais, consagrado no artº 265º, n.º 2 do Código de Processo Civil (1).
Em todo caso seria também o que se impunha ao julgador no exercício do seu poder geral de
controlo e dos poderes de direcção do processo, previstos nos arts. 809 e 265º n.º 2 do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do disposto nos arts. 2º, alínea e) e 246º do Código de Procedimento
e Processo Tributário. (2)
Do exposto resulta que o tribunal, a quem incumbia fazer verificação e graduação de créditos,
deveria ter convidado a Fazenda Pública para que procedesse, em prazo não inferior a 10 dias à junção
de certidão comprovativa do imóvel ou imóveis a que respeitassem os créditos exequendos de IMI
(2006 e 2007).
A sentença recorrida, que assim não entendeu não pode, portanto, manter-se.
Haverá, pois, que dar provimento ao recurso,
VI. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando o julgado recorrido,
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e ordenar a baixa dos autos à primeira instância, afim de se determinarem as diligências necessárias
com vista à junção de documento em que se identifiquem os imóveis (ou imóvel) a que respeitam os
créditos exequendos de IMI (2006 e 2007).
Sem custas.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.
(1) (Cf., neste sentido, Carlos Francisco de Oliveira Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, vol. 1,
pág. 429.)
(2) (Também neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29.06.2011, recurso 243/11, in www.dgsi.pt.)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial da decisão sobre a concessão do apoio judiciário. Instituto da
Segurança Social. Custas.
Sumário:
I — A responsabilidade pela dívida de custas em sede cível, assenta nos princípios
da causalidade ou do proveito resultante do processo e consta, fundamentalmente, do artigo 446.º do Código de Processo Civil, nos termos seguintes: 1. A
decisão que julgue a acção ou algum dos seus incidentes ou recursos condenará
em custas a parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da
acção, quem do processo tirou proveito; 2. Entende-se que dá causa às custas
do processo a parte vencida, na proporção em que o for; 3. Tendo ficado vencidos vários autores ou vários réus, respondem pelas custas em partes iguais,
salvo se houver diferença sensível quanto à participação de cada um deles na
acção, porque nesse caso as custas serão distribuídas segundo a medida da sua
participação; no caso de condenação por obrigação solidária, a solidariedade
estende-se às custas.»
II — Da análise da estrutura do procedimento que rege o processo especial de impugnação judicial da decisão sobre a concessão do apoio judiciário, nomeadamente
das normas que dispõem sobre a legitimidade processual, pode-se concluir que a
Segurança Social não é parte ou interveniente no referido processo judicial não
tendo interesse em demandar ou mesmo contradizer, assumindo uma função que
antes se encontrava jurisdicionalizada.
III — O Instituto da Segurança Social não é responsável pelo o pagamento das custas
decorrentes da dedução da impugnação judicial da decisão sobre a concessão do
apoio judiciário, que não suscitou, e na qual não pode intervir, devendo os encargos decorrentes da concessão do apoio judiciário, havendo processo judicial,
ser levados a regra de custas, a final, nos termos do estatuído no artigo 36º da
Lei 34/2004.
Processo n.º 253/12-30.
Recorrente: Centro Distrital de Coimbra, Instituto da Segurança Social, IP.
Recorrido: A………………………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Centro Distrital de Coimbra do Instituto de Segurança Social, IP, veio recorrer para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra de 13
de Maio de 2011, que julgou procedente a impugnação do despacho de indeferimento do pedido de
apoio judiciário deduzida por A………………….., melhor identificado nos autos, condenando-o no
pagamento de custas judiciais.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. No apoio judiciário, a Administração Pública também tem um papel semelhante ao que desempenha no âmbito das contra-ordenações.
2. Isto é, quando a sua decisão é impugnada, o Tribunal que a aprecia actua como uma instância
de recurso nesta matéria.
3. As partes nessa impugnação judicial são necessariamente as partes que figuram no processo
judicial para o qual é requerida a protecção jurídica.
4. Na medida em que a Segurança social não tem interesse em demandar ou sequer, em contradizer.
5. O interesse em demandar exprime-se pela utilidade derivada da procedência da acção; o interesse em contradizer, pelo prejuízo que dessa procedência advenha.
6. No âmbito da protecção jurídica, apenas terá interesse em contradizer pelo prejuízo que advenha da concessão desse benefício a parte contrária na acção para a qual o mesmo foi requerido ou o
Ministério da Justiça.
7. Pois, em matéria de imputação de encargos, o art. 36º da actual Lei de Protecção Jurídica
estabelece ‘sempre que haja um processo judicial, os encargos decorrentes da concessão da protecção
jurídica, em qualquer das suas modalidades, são levados a regra de custas a final”.
8. E, caso as custas a final não sejam imputáveis à parte contrária, suporta-as o erário público,
neste caso concreto, o Ministério da Justiça.
9. O artigo 446º e seguintes do CPC em matéria de custas apenas faz recair a responsabilidade
sobre as partes (Autor, Réu ou demais intervenientes).
10. Portanto, no caso da decisão da segurança social ser revogada em sede de impugnação, terão
de ser suportadas pelo erário público (à semelhança do que se passa com as decisões judiciais quando
o recurso obtém provimento), o mesmo acontece quando a impugnação judicial é apresentada pela
parte contrária - esta suporta as custas no caso de não obter provimento, caso contrário, suporta-as o
erário público.
11. A Lei 34/2004 de 29 de Julho, veio revogar e alterar profundamente o anterior regime de
apoio judiciário previsto na lei 30-E/2000, de 20 de Dezembro, tendo retirado toda a margem de discricionariedade na contabilização do despesas aos serviços de segurança social, impondo uma rígida
fórmula matemática.
12. O legislador procedeu a alterações ao regime jurídico da protecção jurídica (através da Lei
n.º 47/2007, de 28 de Agosto, que entraram em vigor em Setembro de 2008), ampliando o universo de
potenciais beneficiários que podem aceder à protecção jurídica gratuitamente, bem como o universo
dos que lhe acedem através do pagamento faseado (ver quadro comparativo). Estabelece agora como
montante máximo para a concessão das modalidades de protecção jurídica, na sua vertente gratuita,
três quartos do indexante de apoios sociais.
13. Ora, no caso em apreço, como a M.ma Juiz conclui na sentença posta em causa “objectivamente,
na frieza dos números, o impugnante não terá direito a apoio judiciário na modalidade de dispensa da
taxa de justiça e demais encargos com o processo, estando tão-só nas condições de beneficiar de apoio
judiciário na modalidade de pagamento faseado.”
14. A rigidez destas fórmulas pode efectivamente ser afastada se os serviços de segurança social
entenderem não dever aplicar o resultado da apreciação efectuada ao caso concreto, conforme previsto
no n.º 8 do art. 8º da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, na redacção dada pela Lei n.º 47/2007, de 28 de
Agosto, quando sejam evidenciados elementos que levem à conclusão de haver uma manifesta negação
do acesso ao Direito e aos Tribunais.
15.Todavia, “percebendo o requerente vencimento consideravelmente superior à média das pessoas,
só circunstâncias excepcionais justificarão a concessão da protecção jurídica. Mas esse critério nem
sempre tem sido seguido pelo respectivo órgão decisor” Salvador da Costa, in O Apoio Judiciário, 7ª
edição actualizada e ampliada (o negrito é nosso).
16. Na realidade, o legislador pretende com esta norma prevenir que da aplicação dos critérios previstos
na Lei não se viole o disposto no artigo 20º, n.º 1 da Constituição. Para o efeito, é necessário concluir que,
pese embora através da aplicação dos critérios previstos na Lei aquele agregado familiar não se encontre
em situação de insuficiência económica, a verdade é que no caso concreto, ocorreram factos, que devem
ser objectivamente enunciados, para daí concluir fundamentadamente pela decisão de desaplicá-los.
17. Porém, não é dessa forma que a decisão posta em causa é fundamentada. Na verdade, utiliza os
critérios objectivos previstos na Lei para apurar o rendimento mensal relevante para efeitos de protecção jurídica, concluindo a pág. 13: “No caso dos autos, o rendimento mensal relevante para protecção
jurídica do agregado familiar do impugnante é de € 384,50. É sem dúvida inferior ao indexante de
apoio sociais (€ 419,22), mas superior a três quartos desse indexante (€314,42), contudo note-se que é
muito próximo deste último valor.”
18. Ora, o critério da proximidade como valor designado pelo legislador não é fundamentado e
levanta a questão de saber qual seria o valor limite para o julgador.
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19. Por outro lado, tendo a M.ma Juiz do Tribunal a quo concluído por um rendimento mensal
relevante do impugnante de € 862,22 e considerado como facto relevante a despesa que o mesmo suporta,
por mês, de € 150,00 com cada um dos seus dois filhos, a titulo de alimentos, ainda ficaria o requerente
com um rendimento para fazer face às suas despesas (€ 562,22), superior ao limiar de pobreza.
20. O que, em rigor, não se pode conceber que configure a situação excepcional que o legislador
quis prevenir.
21. A decisão que coube ao caso em apreço - indeferimento na modalidade de dispensa da taxa
de justiça e demais encargos com o processo (única modalidade solicitada) - foi proferida em estrito
respeito pelo principio da legalidade.
22. Estipula o n.º 1 do artigo 158º do CPC ‘As decisões proferidas sobre qualquer pedido controvertido.., são sempre fundamentadas”.
23. Salvo o devido respeito por melhor opinião, a decisão em apreço não se encontra fundamentada de direito.
24 Não foi invocada qualquer inconstitucionalidade que permitisse afastar a aplicação de determinada norma ao caso em concreto.
25. Verificamos, assim, que no caso em análise os fundamentos estão em manifesta oposição
com a decisão, o que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 668º do CPC determina a nulidade da
sentença.»
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 - Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este tribunal veio por acórdão exarado a
fls. 153/157 dos autos a declarar-se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente
recurso que tem por fundamento, exclusivamente, matéria de direito e declarou competente para esse
efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.
4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão prévia, nada vieram
dizer.
5 – Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, sustentando, em síntese, que «uma vez que o ISS não é parte, é alheio à
pretensão formulada pelo requerente do apoio judiciário, não sendo, pois, legal impor-lhe o pagamento
das custas decorrentes da dedução da impugnação judicial, que não suscitou, e na qual não pode intervir, devendo os encargos decorrentes da concessão do apoio judiciário, havendo processo judicial ser
levados a regra de custas, a final, nos termos do estatuído no artigo 36º da Lei 34/2004.»
6 – Colhidos os vistos e efectuada a conferência, cabe decidir.
7 – Em sede factual apurou-se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. A……………………… apresentou em 7 de Maio de 2009 no Centro Distrital da Segurança
Social requerimento para apoio judiciário na modalidade de dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo;
2. Tendo em vista opor-se a execução fiscal e reclamar da decisão do órgão de execução fiscal
para o TAF de Coimbra;
3. Apresentou cópia do seu B.I. e o da sua mãe que com ele vive;
4. Também apresentou seis recibos de vencimentos do seu trabalho, por conta da “Pascal 2 – Construções Lda.”, da categoria de Técnico de Obra de grau III referentes a Outubro de 2008 a Março de
2009, inclusive;
5. Cópia da Acta de Conferência de Divórcio, por mútuo consentimento, de 10 de Outubro de 2007,
da qual consta além do mais, um acordo de regulação do exercício do poder paternal relativamente a dois
filhos, ficando obrigado a pagar, por mês, para cada um, a título de alimentos a quantia de 150,00 €;
6. Juntou cópia do modelo 3 de IRS do ano de 2008, figurando como único sujeito passivo, com
rendimento bruto de 10.380,00 €; retenções na fonte de 209,00, contribuições obrigatórias para regimes
de protecção social de 1.141,80 €, o que totaliza a quantia de 11.730,80 € e o anexo H com pagamento
de pensões de alimentos de 3.600,00 €;
7. Por solicitação da Segurança Social, veio apresentar declaração de que B………………………,
sua mãe, não recebe nenhuma prestação social nem reforma, com ela apresentou a nota de liquidação
do IRS de 2008, com reembolso de € 117,80 e demonstração de compensação e acerto de contas, com
vista às dívidas fiscais de 24.078,30 €;
8. Já na fase de impugnação da decisão apresentou mais seis recibos de vencimentos de Dezembro
de 2008 a Maio de 2009 e declaração apresentada pela mãe dos filhos em como recebe anualmente de
alimentos 3.600,00€.
Apreciando e decidindo a questão objecto do recurso
8.1 O presente recurso vem interposto da sentença do TAF de Coimbra que decidiu julgar por
procedente, a impugnação judicial interposta pelo recorrido contra o despacho de indeferimento do
pedido de apoio judiciário, condenando a recorrente (CDCISS, IP) ao pagamento de custas.
Como se vê de fls. 136 o recurso foi apenas admitido quanto à decisão de condenação em custas
no processo de impugnação judicial do despacho de indeferimento do pedido de apoio judiciário e re-
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jeitado quanto à decisão de concessão de apoio judiciário, porquanto o Tribunal Administrativo e Fiscal
funciona já como instância de recurso, sendo a sua decisão irrecorrível (artº 28º, n.º 5 da Lei 34/2004,
de 29/07, alterada pela lei 47/2007 (1)
Por outro lado, e quanto ao valor da causa, dispõe o artº 12.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento das
Custas Processuais que nos processos relativos à impugnação judicial da decisão sobre a concessão do
apoio judiciário, se atende ao valor indicado no Quadro 1, da Tabela I – B.
O recurso é, pois, também nesta perspectiva, admissível uma vez que o valor da causa a atender é
o indicado no quadro 1, da tabela I-B, ou seja 2000 €, portanto superior 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).
8.2 Do mérito do recurso
A única questão colocada sob apreciação é a de saber se a sentença faz um correcto julgamento, ao
condenar a CDCISS, no pagamento de custas, em consequência da procedência da impugnação judicial
apresentada pelo recorrido contra o indeferimento do pedido de apoio judiciário.
Inconformada com esta decisão, vem a ora recorrente, CDCISS, IP, na qualidade de entidade
instrutora e decisora do referido pedido de apoio judiciário, interpor recurso, sustentando para o efeito,
não ser parte no processo e por isso não deve ser condenada ao pagamento de custas.
Desde já se dirá que o recurso merece provimento.
Vejamos então.
O acesso ao sistema de apoio judiciário efectua-se através de um procedimento administrativo
que passou a ser da competência dos serviços da segurança social com a entrada em vigor da Lei
n.º 30-E/2000, de 20 de Dezembro e que é regulado pela já referida Lei 34/2004, de 29/07.
A atribuição de competência decisória a uma entidade administrativa em matéria de concessão
de apoio judiciário teve por objectivo libertar os tribunais do peso burocrático dos procedimentos de
avaliação da situação económica dos interessados num contexto de ausência de qualquer litígio carecido de composição, não se deixando, contudo, de assegurar a possibilidade de impugnação judicial da
decisão administrativa (artigo 26.º, n.º 2 e 27.º, da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho).
Partiu o legislador de uma qualificação do apoio judiciário como direito a uma prestação social
enquadrada nos direitos sociais previstos no artº 63º da Constituição.
Daí a opção legislativa ao prever a tramitação do respectivo procedimento nos serviços da segurança social, e não nos tribunais, como acontecia anteriormente (2).
Dispõe assim o artº 20º da já referida Lei 34/2004 que a decisão sobre a concessão de protecção
jurídica compete ao dirigente máximo dos serviços de segurança social da área de residência ou sede
do requerente, sendo o respectivo procedimento regulado pelos arts. 22 a 26 da citada lei.
E resulta do artº 26º, n.º 2 do mesmo diploma legal que a decisão sobre o pedido de protecção
jurídica não admite reclamação nem recurso hierárquico ou tutelar, sendo susceptível de impugnação
judicial nos termos dos artigos 27.º e 28.
Em caso de indeferimento total do pedido de concessão de protecção jurídica ou de recusa de
nomeação de patrono é o requerente que tem legitimidade para deduzir a impugnação. No caso de
deferimento do pedido de apoio judiciário é a parte contrária que tem legitimidade para deduzir a impugnação porque os respectivos encargos entram em regra de custas (artº 26º, nº5).
A decisão proferida é irrecorrível, funcionando o tribunal como instância de recurso (artº 28º
n.º 5).
Quanto ao procedimento da impugnação judicial consta ele do referido artº 28º, prevendo-se no seu
n.º 4 que, recebida a impugnação, esta é distribuída, quando for caso disso, e imediatamente conclusa
ao juiz o qual, por meio de despacho concisamente fundamentado, decide, concedendo ou recusando
o provimento, por extemporaneidade ou manifesta inviabilidade.
Da análise da estrutura do procedimento que rege o processo especial de impugnação judicial da
decisão sobre a concessão do apoio judiciário, nomeadamente das normas que dispõem sobre a legitimidade processual, pode-se concluir que a Segurança Social não é parte ou interveniente no referido
processo judicial não tendo interesse em demandar ou mesmo contradizer, assumindo uma função que
antes se encontrava jurisdicionalizada.
As partes nessa impugnação judicial serão necessariamente as partes que figuram no processo
para o qual é requerida a protecção jurídica, ou seja a parte que demanda a concessão do benefício, e
a parte contraria na acção para a qual o mesmo foi requerido, que terá interesse em contradizer pelo
prejuízo quer lhe advenha da concessão desse benefício (3).
O ISS não tem, pois, intervenção na impugnação judicial, não sendo representado por mandatário
e não sendo notificado para contestar a pretensão do impugnante, o que decorre do facto de não ser
parte nos autos.
Ora a responsabilidade pela dívida de custas em sede cível, assenta nos princípios da causalidade
ou do proveito resultante do processo (4) e consta, fundamentalmente, do artigo 446.º do Código de
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Processo Civil, nos termos seguintes: 1. A decisão que julgue a acção ou algum dos seus incidentes ou
recursos condenará em custas a parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da
acção, quem do processo tirou proveito.
2. Entende-se que dá causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que o for.
3. Tendo ficado vencidos vários autores ou vários réus, respondem pelas custas em partes iguais,
salvo se houver diferença sensível quanto à participação de cada um deles na acção, porque nesse caso
as custas serão distribuídas segundo a medida da sua participação; no caso de condenação por obrigação
solidária, a solidariedade estende-se às custas.»
No caso subjudice, a Segurança Social enquanto entidade decisora, não é parte, e é alheia à pretensão formulada pelo requerente do apoio judiciário, não tendo qualquer interesse que não seja o de
protecção de interesses públicos, assumindo uma função que antes se encontrava jurisdicionalizada.
Daí que se entenda, tal como acentua o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Tribunal, não ser
legal impor-lhe o pagamento das custas decorrentes da dedução da impugnação judicial, que não suscitou, e na qual não pode intervir, devendo os encargos decorrentes da concessão do apoio judiciário,
havendo processo judicial ser levados a regra de custas, a final, nos termos do estatuído no artigo 36º
da Lei 34/2004.
A decisão recorrida que assim não entendeu deve, por isso, ser revogada, julgando-se procedente
o recurso.
9. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando o julgado
recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.
(1) Redacção à qual, daqui em diante sempre nos referiremos.
(2) Ver neste sentido Salvador da Costa, o Apoio Judiciário, 5ª edição, pag. 137 e Diário da A.R. 1.ª série, n.º 26, págs.
993-994, discussão, na generalidade, da proposta de lei n.º 51/VIII.
(3) Pois resulta do artº 36º do mesmo diploma que “Sempre que haja um processo judicial, os encargos decorrentes da
concessão da protecção jurídica, em qualquer das suas modalidades, são levados a regra de custas a final”.
(4) Conferir neste sentido Salvador da Costa no seu Regulamento das Custas processuais, 2ª edição, pag. 46: «a regra
geral de responsabilidade pelo pagamento das custas assenta, a título principal, no princípio da causalidade e, subsidiariamente, no da vantagem ou proveito processual, sendo aquele indiciado pelo princípio da sucumbência, pelo que deverá pagar
as custas a parte vencida, na respectiva proporção».

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
IMI. Actualização do valor patrimonial. Dever de Fundamentação.
Sumário:
I — Padece de erro de julgamento a sentença que ao fiscalizar o cumprimento do dever
de fundamentação atende exclusivamente aos elementos do acto reclamado e não
aos que constam do acto que decidiu a reclamação da actualização do valor patrimonial tributável de um prédio urbano, deduzida ao abrigo do artigo 20º do DL
n.º 287/2003 de 12 de Novembro, e que constitui o objecto de impugnação judicial.
II — Apesar das implicações que a declaração de fundamentação possa eventualmente
ter na substância da decisão, há que distinguir a vertente formal, aquela que interessa no cumprimento do imperativo da fundamentação, da vertente material,
que na estrutura do acto respeita sobretudo à existência dos pressupostos reais
que suportam a decisão de fundo.
Processo n.º 277/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Ana Maria Matos Vallada.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A Fazenda Pública, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e
Fiscal do Porto que julgou procedente a impugnação deduzida por Ana Maria Matos Vallada, identificada nos autos, anulando a liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de
2003, por falta de fundamentação.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
A. Julgou a douta Sentença recorrida procedente a impugnação deduzida contra a liquidação de
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de 2003 e ao imóvel - prédio urbano -, inscrito
na matriz predial da freguesia da Vitória, concelho do Porto, sob o artigo n.º 00313, na quantia de €
1.325,05, de que é comproprietária - na proporção de 1/3.
B. O decidido, louva-se na consideração de que a notificação da liquidação não permite determinar
em que moldes se determinou o valor patrimonial tributário do imóvel em apreço, que a liquidação
padece de falta de fundamentação, conduzindo à “procedência do invocado vício de forma”.
C. Com a ressalva do sempre devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o assim doutamente decidido, porquanto considera existir erro de julgamento - de facto e de
direito, atendendo às razões que se passam a expender.
D. Em causa nos autos encontra-se o acto de liquidação de IMI, relativo ao ano de 2003.
E. A Impugnante/Recorrida aduz, e percebe-se do Relatório do douto decisório, que a liquidação
padece de falta de fundamentação, dado que no Documento de Cobrança n.º 2003300975903, se não
observam os requisitos estabelecidos no artigo 77º, n.º 2 da LGT. Considerando que daquele documento
não consta a razão pela qual o valor patrimonial tributário é o que vem indicado, a liquidação padece
de erro no lançamento e liquidação do imposto, uma vez que o tributo foi lançado e liquidado com
base no artigo 16º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, quando devia tê-lo sido
com base no art. 16º, n.º 4 do mesmo diploma. Que o prédio não deixou de estar arrendado até 31 de
Dezembro de 1988, continuando, alias, nessa situação, conforme contrato de arrendamento ainda em
vigor - assim, o valor patrimonial a ter em consideração seria o do ano da sua inscrição na matriz, ou
seja, o ano de 1984.
F. E discordando da referida fixação do valor patrimonial tributário, a Impetrante, por via dos
presentes autos, questiona a legalidade da liquidação controvertida por falta de fundamentação, erro
nos pressupostos de direito e no lançamento do imposto.
G. A convicção do Tribunal a quo baseou-se “nos documentos juntos aos autos que não foram
alvo de impugnação”. Não obstante, de molde a subsumir a situação real respigada dos autos à boa
decisão da causa, o probatório deverá ser corrigido, ao abrigo do disposto no art. 712º, n.º 1 alínea a)
do CPC, aditando-se que, não resulta provado, que o prédio em causa não deixou de estar arrendado
até 31 de Dezembro de 1988, ou nesta data, continuando a estar arrendado, porquanto a Impugnante
não apresentou qualquer prova quanto a esse facto, sendo certo que em cumprimento do preceituado
no artigo 18º do Decreto-Lei n.º 287/2003, a prova a fazer sempre seria documental.
H. Contrariamente ao sentenciado, consideramos que da prova produzida resulta a demonstração
de que o acto controvertido se encontra suficientemente fundamentado, na senda aliás do propugnado
pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público, carecendo de sentido a Decisão do Tribunal a quo quando
expressamente refere, que não se encontra fundamentando o iter cognoscitivo percorrido pela AT para
fixar o valor patrimonial encontrado (de € 165.631,61) e referido no acto de liquidação.
I. Aquando da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, diploma que
procede à reforma da tributação do património, aprovando os novos Códigos do CIMI e CIMT e procedendo a alterações de diversa legislação tributária conexa com a mesma reforma, tendo em conta a
desactualização dos valores patrimoniais dos imóveis em geral, foi estabelecido nos seus artigos 13º e
seg.s, para os prédios já existentes um regime transitório de actualização dos valores patrimoniais, para
vigorar enquanto não se procedesse à avaliação geral prevista no artigo 16º do CIMI.
J. Estatuía tal regime transitório, na redacção original do seu artigo 15º, que todos os prédios
urbanos inscritos na matriz, transmitidos onerosa ou gratuitamente após a entrada em vigor do CIMI
(01.12.2003), seriam alvo de uma primeira avaliação, nos termos desse mesmo código.
K. Previa ainda o n.º 5 do artigo 16º do mesmo diploma que, no caso de prédios urbanos arrendados,
que o deixaram de estar até 31 de Dezembro de 1988, seria aplicado ao valor patrimonial resultante
da renda o coeficiente correspondente ao ano a que respeita a última actualização daquela, de acordo
com a Portaria n.º 1337/2003.
L. De realçar que, o Decreto-Lei nos seus artigos 17º e seg.s, estabelecia um regime transitório
específico para os prédios arrendados segundo o qual, enquanto não se procedesse à avaliação geral
dos prédios urbanos, o valor patrimonial tributário de prédio ou parte de prédio arrendado, por contrato
ainda vigente e que tenha dado lugar ao pagamento de rendas até 31 de Dezembro de 2001, nunca pode
ser superior à capitalização da última renda anual pelo factor 12.
M. Ora, foi tendo por base este regime transitório - não o especifico para os prédios arrendados,
mas dos não arrendados, porquanto a Impugnante não apresentou qualquer prova quanto ao facto que o
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prédio em causa não deixou de estar arrendado até 31 de Dezembro de 1988, ou nessa data, continuando
a estar arrendado, como preceituado no artigo 18º do Decreto-Lei -, que a AT procedeu à actualização
do valor patrimonial do imóvel.
N. Do resultado da actualização daquele valor assim efectuada, podia a ora Recorrida reclamar,
em conformidade com o artigo 20º do Decreto-lei, nos termos dos artigos 16.º, 17.º, n.º 1, e 19º, designadamente com fundamento em erro de facto ou de direito, no prazo de 90 dias contados do termo do
prazo para pagamento voluntário da primeira ou única prestação do IMI, ou solicitar a sua determinação
de acordo com as regras do CIMI (nº 4 daquele preceito legal) e ainda deduzir impugnação judicial
(nº 5 do mesmo preceito).
O. Porém, optou a Impetrante por reclamar graciosamente contra a liquidação do IMI relativa
aquele ano, invocando os mesmos fundamentos objecto da presente impugnação, designadamente, a
falta de fundamentação, porquanto da mesma não consta a razão pela qual o valor patrimonial tributário
dos imóveis é o que dali consta.
P. Face ao que se deixou exposto supra, tal acto de fixação do valor patrimonial consubstancia
um acto destacável, autonomamente impugnável, conforme jurisprudência assente dos Tribunais superiores.
Q. Destarte, uma vez consolidada a fixação do valor patrimonial tributário, nos termos supra
expostos, por não ter a Impetrante utilizado qualquer dos meios de defesa ao seu dispor, nos termos do
supra citado artigo 20º do Decreto-lei, foi em conformidade, emitida a competente liquidação de IMI
relativa ao ano de 2003, aqui controvertida.
R. No atinente a esta liquidação, deduziu a Impetrante reclamação graciosa, instaurada no Serviço
de Finanças do Porto 5 sob o n.º 04/400044.7, que veio a ser deferida parcialmente e na sequência
veio a ser deduzida a presente acção, concluindo ali o Tribunal a quo pela falta de fundamentação da
fixação do valor patrimonial tributário, o que cremos ante as razões expostas não está em causa nos
presentes autos.
S. Na verdade, apenas podemos concluir que da liquidação consta a fundamentação necessária e
que legalmente se impunha.
T. Conforme determina o n.º 2 do artigo 77º da LGT, a fundamentação dos actos tributários deve
conter sempre as disposições legais aplicáveis, a qualificação, a quantificação dos factos tributários e
as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.
U. Em rigor, respeitando a notificação da liquidação de IMI do ano de 2003, os elementos necessários para que se considere devidamente fundamentada dirão respeito ao cálculo do imposto em
causa, que no caso se considera serem: (i) Imposto a que respeita o acto tributário e respectivo ano
de imposto — “Imposto Municipal sobre Imóveis” e “Ano de imposto”; (ii) Indicação da data da liquidação notificada — “Data da Liquidação”; (iii) Identificação e localização dos imóveis em causa
— “Descrição dos prédios/ Município/ Freguesia/ Artigo”; (iv) Indicação do valor patrimonial dos
imóveis — “Valor Patrimonial Tributário”; (v) Existência ou não de isenção — “Valor Isento”; (vi)
Identificação da taxa aplicável aos imóveis — “Taxa %”; (vii) Operação de apuramento da matéria
tributável — “Valor Patrimonial Tributário” x “Taxa %“; (viii) Montante de colecta correspondente
a cada prédio — “Colecta”.
V. Neste sentido, veja-se os doutos Acórdãos do STA, de 20.02.2008, processo n.º 0765/07 e de
11.02.2009, processo n.º 0767/07(5), dos quais resulta que para efeitos de liquidação de Contribuição
Autárquica - regime mantido essencialmente no IMI -, se encontra devidamente fundamentado o acto
de liquidação que indica a localização, o artigo matricial, o valor matricial, o valor patrimonial, a data
de liquidação, o ano a que respeita, a taxa aplicável, a inexistência de isenção e a colecta correspondente
a cada um dos prédios urbanos.
W. Acresce que, a fundamentação é ainda, no dizer do Acórdão daquela suprema instância, de
02.04.2008, processo n.º 0882/07, “um conceito relativo, que varia conforme o tipo de acto em causa
e as circunstâncias do caso concreto’.
X. Conforme a doutrina A. José de Sousa e J. Silva Paixão, in CPT Comentado e Anotado, em
anotação ao artigo 82º, “Tendo em conta que, hoje, a grande massa dos actos de liquidação é feita
através do Serviço de Informática Tributária (...) importa entender esta exigência de fundamentação
em termos hábeis.”
Y. Para estes autores, contrariamente às situações de não entrega das declarações, ou de liquidações
adicionais, em que se impõe fundamentação mais rigorosa, assentando a liquidação, nas declarações
do contribuinte, a respectiva fundamentação, basta-se com a nota de apuramento do rendimento colectável e cálculo do imposto, ao mencionar entre outros elementos, o ano a que respeita o imposto,
os rendimentos, taxa, etc.
Z. Hoje, face ao disposto no citado artigo 77º da LGT, tal linha argumentativa, mantém plena
actualidade, apontando no mesmo sentido a jurisprudência ao aludir a um mínimo de densidade do
conteúdo fundamentador.
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AA. Assim, em discordância com o sentenciado, considera a Fazenda Pública que o acto controvertido se encontra fundamentado - e não apenas no que tange à fundamentação do tributo a pagar -, como
ali é referido, pois o valor encontrado surge justificado em concretização dos critérios enunciados.
BB. Aqui chegados, apenas podemos concluir que à notificação do acto tributário ora em crise não
falta qualquer elemento legalmente exigido, porquanto, tendo em conta o preenchimento dos campos
correspondentes, indicados no ponto V. destas conclusões, cremos que todos aqueles elementos se encontram devidamente identificados, não restando qualquer dúvida em relação ao montante do tributo
e aos cálculos em causa.
CC. Até porque, a Impugnante sem mostrar qualquer reserva ou dúvida, não deixou de se pronunciar
expressamente na petição inicial sobre a fundamentação do acto em crise, onde demonstra compreender perfeitamente as razões que subjazem à liquidação e essenciais à sua defesa, se assim não fosse,
certamente não teria deixado de fazer uso da faculdade que o artigo 37º do CPPT lhe concede.
DD. Em suma, entende a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta Sentença sob recurso enferma de erro de julgamento da matéria de facto, na selecção dos factos dados
como provados, não considerando provados factos que deveriam ter sido devidamente apreciados e
valorados, errando ainda na valoração e juízo dos que considerou como provados.
EE. Padece ainda de erro de julgamento da matéria de direito, porquanto fez errónea interpretação e aplicação das disposições legais que regem o regime transitório - da reforma da tributação do
património -, e mais precisamente o que resulta do disposto no artigo 20º do Decreto-Lei n.º 287/2003,
de 12 de Novembro.
FF. Não se verificando o vicio apontado ao acto tributário impugnado deve permanecer na sua
estabilidade e vigência no ordenamento jurídico.
GG. O Tribunal a quo decidiu com violação das disposições legais supra citadas.
1.2. Nas contra-alegações, o recorrido conclui o seguinte:
1. Vem este recurso interposto, pela Fazenda Pública, da douta sentença de fls. 58/64 que julgou
a presente impugnação totalmente procedente, anulando a liquidação impugnada, em IMI, ano de
2003.
2. Dos fundamentos invocados pela ora Recorrida para obter a procedência do seu pedido de anulação da liquidação impugnada, a douta sentença sob recurso pronunciou-se apenas sobre o primeiro
dos fundamentos invocados - VICIO DE FORMA, falta de fundamentação legalmente exigida.
3. O objecto do presente recurso é, assim, a decisão proferida em 1.ª instância, que julgou procedente o invocado vício de forma, consistente na falta da devida fundamentação do acto impugnado, o
que determinou a anulação deste.
4. É, aliás, sobre a decidida falta de fundamentação do acto tributário impugnado que vêm produzidas as alegações da Recorrente (fls. 78/83 v.º)
5. Nessas alegações, a Recorrente tenta o impossível — demonstrar que o documento de fls. 14
regista fundamentação suficiente do lançamento e liquidação impugnados.
6. Mas não regista: refere, apenas o artigo matricial de inscrição do prédio; o ano a que respeita o
imposto; o valor patrimonial tributário: a taxa tributária aplicada; e a colecta apurada. Mais nada com
interesse para a exigida fundamentação do acto.
7. No documento de fls. 14, não dá o autor do acto impugnado a menor explicação sobre o valor
patrimonial tributário que considerou, designadamente como chegou a ele.
8. Como não dá a menor explicação sobre a escolha (entre as cinco previstas) da taxa tributária
aplicada (0,80 %).
9. E essa explicação teria sempre de, no mínimo, ser expressa e acessível, clara e suficiente.
10. Não foi tido em consideração que se tratava, no caso, de um imposto novo, que viera substituir
a contribuição autárquica e que, em relação a esta, apresentava diferenças muito profundas, mormente
no tocante à matéria de avaliação e fixação da realidade tributável.
11. Como não foi tido em consideração que as regras utilizadas até então, durante quarenta anos,
foram as do Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola (de 1963), que nada
tinham a ver com o regime instituído pelo Código do IMI — inovador, complexo e muito diversificado,
o qual, ao longo de quase dez anos, continua a suscitar justificadas controvérsias.
12. E não foi tido em consideração que se tratava da primeira liquidação (2003) de um imposto novo.
13. Do que se observa do documento de fls. 14 retira-se, inequívoca, a conclusão de que o acto
tributário impugnado não foi objecto de fundamentação expressa, acessível, clara e suficiente.
14. Julgando como julgou, a douta sentença de fls. 58/64 fez correcta interpretação e aplicação
da lei e do Direito, não merecendo qualquer censura.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
a) A impugnante foi notificada da liquidação de IMI do ano de 2003, 1ª prestação, do prédio sito
na freguesia da Vitória, artigo U-00313, no montante de €662,053, com pagamento no mês de Abril de
2004, através do documento de cobrança n.º 2003 300975903 (cf. doc. de fls. 14 dos autos).
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b) Naquela notificação constavam as seguintes informações:
Descrição dos prédios

Ano

Valor
patrimonial

Município do Porto Vitória U-00313 2003 165.631,61

Valor
isento

Taxa %

0.80

Maj/
Min

Colecta

1.325,0
1.325,0

Juros
comp

0,00

c) Por não se conformar com a liquidação deduzir em 26/07/2004, reclamação graciosa que veio
a ser indeferida por despacho de 04/01/2005, conforme proposta de decisão de 14/09/2004 (cf. fls. 15
a 18 e 23 e 24 do processo de reclamação graciosa apenso aos autos).
d) A impugnante é proprietária de 1/3 do prédio urbano inscrito na matriz da freguesia da Vitória
sob o n.º 313 (cf. doc. de fls. 19 a 21 do processo administrativo, doravante apenas PA).
e) Por escritura pública celebrada em 09/12/1986, a impugnante por si e em representação de
Manuel de Matos Portela e esposa Maria Teresa Monteiro de Barros Portela, e Paulo Miguel Matos
Vallada, declararam dar de arrendamento a Renato Vasconcelos, Carvalho e Silva, Lda., ali representada
por Renato Nuno Teixeira Aguiar de Vasconcelos e Alfredo José Teixeira Carvalho, o rés-do-chão com
entrada pelos números 76 e 80, do prédio sito na Rua Sá Noronha, n.º 76 a 80, freguesia de Vitória,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 313 (cf. doc. de fls.24 a 31 dos autos).
f) Da escritura referida na alínea c) consta, além do mais, que “o prazo de duração é de um ano,
considerando-se prorrogado por iguais períodos, e teve o seu início em 1 de Maio do corrente ano”
(cf. doc. de fls. 24 a 31 dos autos).
g) O recibo de renda n.º 5/1989, no montante de 133.455$00, referente ao mês de Janeiro e ao
imóvel identificado em c), emitido por Manuel Matos Portela e outros (cf. doc. de fls. 32 dos autos).
h) A última actualização na matriz foi efectuada em 1989, em resultado do tratamento da declaração de prédio urbano total ou parcialmente arrendado entregue em 21/02/1989, referente às rendas
recebidas durante o ano de 1988 (cf. fls. 22 do PA).
i) A presente impugnação foi deduzida em 21/01/2005 (cf. doc. de fls. 2 dos autos).
3. A ora recorrida interpôs impugnação judicial do acto do Chefe de Serviço de Finanças que decidiu
a reclamação que havia deduzido contra a liquidação do imposto municipal de imóveis (IMI) do ano
de 2003 relativamente ao prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vitória no Porto, sob
o artigo 00313, invocando para tal duas ilegalidades: (i) vício de forma, por falta de fundamentação;
(ii) erro de facto e de direito no lançamento e liquidação do imposto.
A sentença recorrida anulou a liquidação do IMI com base na primeira daquelas ilegalidades, argumentando que ocorre “completa omissão” quanto ao iter cognoscitivo percorrida pela administração
tributária na fixação do valor patrimonial encontrado. Diz-se na sentença que a liquidação impugnada não
permite à impugnante aferir de onde e como adveio o valor patrimonial encontrado, porque se desconhece
se ele «decorre da aplicação de coeficientes constantes da Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, porque a
AT considerou tratar-se de um prédio urbano não arrendado (art.16º n.º 1 a 4) ou apenas arrendado
ate Dezembro de 1988 (art. 16º, n.º 5) ou se foi determinado de acordo com os artigos 37º a 46º do
CIMI)» e que «em ponto algum da notificação da liquidação se detecta que a tributação resulta da
aplicação do regime transitório previsto no art. 16º, n.º 5 resultado da falta de apresentação, por parte
da impugnante, da participação prevista no art. 18º do DL n.º 287/2003, e da aplicação dos coeficientes
a que a alude a Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, aos últimos valores de rendas declarados».
A recorrente considera que houve erro de julgamento, porque a notificação do acto tributário não
só contém todos nos elementos legalmente necessários, como o seu destinatário não deixou de se pronunciar expressamente na petição inicial sobre a fundamentação do acto, onde demonstra compreender
perfeitamente as razões que subjazem à liquidação e que eram essenciais à sua defesa,
E tem razão a recorrente.
A sentença recorrida parece ter esquecido que a impugnante reclamou do resultado da actualização do valor patrimonial tributável efectuada ao abrigo das normas transitórias do DL n.º 287/2003
de 12/11, que aprovou o CIMI, e que sobe essa reclamação foi emitida a decisão que deu origem à
presente impugnação.
A decisão recorrida, e também a recorrida nas contra-alegações, focalizam a fundamentação do
acto impugnado apenas no documento de fls. 14 dos autos, através do qual se notificou a recorrida para
proceder ao pagamento da 1ª prestação do IMI do ano de 2003 (cfr. alínea a) e b) do probatório).
Todavia, verifica-se que a recorrida não se conformou com a liquidação constante dessa notificação, tendo deduzido reclamação para o Director de Finanças, ao abrigo do artigo 20º do referido
DL n.º 287/2003, alegando que o valor patrimonial tributável está incorrectamente actualizado. Nessa
reclamação, a contribuinte invocou duas ilegalidades: (i) erro de facto e de direito, dizendo que a aplicação ao valor da matriz (€ 729,54) dos coeficientes de actualização previstos na Portaria n.º 1337/2003,
nos termos do n.º 4 do artigo 16º do DL n.º 287/2003, dá um valor patrimonial de €2.582.58 e não de
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€165.631.61, como está referido na notificação da liquidação; (ii) falta de fundamentação, porque a
notificação não se refere, ainda que de forma sumária, «à razão porque os valores patrimoniais tributários são os que constam daquele documento de cobrança, desconhecendo a Reclamante, porque
lhe não foram notificadas as operações de apuramento da matéria tributável» (cfr. doc. de fls. 2 a 7
do p.a apenso).
Ora, este procedimento impugnatório previsto no artigo 20º do DL n.º 287/2003 foi objecto de um
conjunto de actos procedimentais, designadamente, proposta de decisão, projecto de decisão, defesa
escrita e decisão final, que esclarecem concretamente os motivos de facto e de direito que estão na base
na liquidação do IMI impugnado.
Na verdade, sobre a reclamação foi emitida pelo Chefe de Finanças Adjunto uma «proposta de
decisão» no sentido do indeferimento do pedido do reclamante, com a seguinte fundamentação:
“Analisados os elementos existentes no processo, verifica-se o seguinte:
1. Em 1989/02/10, foi entregue uma declaração de prédio urbano total ou parcialmente arrendado, referente às rendas recebidas durante o ano de 1988, do artigo urbano inscrito sob o art. 331
da freguesia da Vitória, conforme fotocópia a fls. 11 dos autos.
2. O valor total das rendas convencionadas foi de 19.802,62 €, que depois de deduzido 15% de
despesas de conservação deu origem a um rendimento colectável de 16.832,23 €, conforme consta da
fotocópia da matriz a fls. 12 e 13 dos autos.
3. Com a entrada em vigor do Código da Contribuição Autárquica, o referido rendimento colectável foi convertido em valor patrimonial (16.832,23€ x 15), que passou a ser de 252.483, 37€.
Conforme dispõe o n.º 5 do art. 16º do D.L. n.º 287/2003 de 12/11, “no caso de prédios urbanos
arrendados que o deixaram de estar até 31 de Dezembro de 1988, é aplicado ao valor patrimonial resultante da renda o coeficiente correspondente ao ano a que respeita a última actualização da renda”.
Assim e conforme se encontra determinado, o valor patrimonial para efeitos de IMI, foi calculado
partindo do valor patrimonial inicial, apurado com base na última declaração de rendas entregue no
ano de 1989 referente ao ano de 1988, actualizado com base nos coeficientes de desvalorização da
moeda previstos na Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, (252.483,37€ x 1.97) de onde resultou o valor
patrimonial actualizado é de 497.392,24€.
Como a reclamante é proprietária de apenas 1/3 do referido artigo, o IMI devido no ano de 2003
é de 662.53 € (497.392,24€: 3 x 0,80%: 2) - cfr. doc. de fls. 16 do p.a apenso, aludido na alínea c) dos
probatório.
Sobre essa proposta, o Chefe de Serviços de Finanças emitiu um «projecto de decisão» do seguinte teor:
“O pedido de fls. 2 foi feito em tempo e com legitimidade, no entanto, face à informação e proposta
de decisão a fls. 15 e 16, cujos elementos dou aqui por reproduzidos, INDEFIRO-O considerando que
a actualização prevista no artigo 16º do DL 287/2003 de 12/11 foi feita tendo em conta os valores
patrimoniais do prédio em causa e por base a última declaração de rendas e não, como pretende, em
função do rendimentos colectáveis
Notifique o reclamante nos termos e para os efeitos da alínea b) do artigo 60º da Lei Geral
Tributário, esclarecendo-o de que a sua participação no formação do acto administrativo poderá ser
feita no prazo de 15 dias, por escrito” – cfr. doc. de fls. 17 do p.a apenso.
A reclamante exerceu o direito de audiência prévia, começando por dizer que «entende perfeitamente a proposta de decisão de fls. 16, embora dela discorde», e que considera “ininteligível” o projecto de decisão, por não pretender que o valor patrimonial seja calculado em função dos «rendimentos
colectáveis», mas que seja calculado e fixado de acordo com o n.º 4 do artigo 16º do DL n.º 287/2003
e que, no caso em apreço, não tem aplicação o n.º 5 do desse artigo.
Após a participação da reclamante, foi emitido o «despacho final», de onde consta o seguinte:
“Cumprido o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 60º da LGT, foi apresentada a petição de
fls. 19 a 22, mas sem que dela resultem elementos novos pelo que, nos termos do artigo 75º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário e por força do artigo 27º do D.L. 366/99 de 18/9, INDEFIRO
o pedido tendo em conta o seguinte:
1º - O projecto de decisão a fls. 17, pese embora nele se considerem os elementos constantes da
proposta de fls. 15 e 16, na parte final do seu 1º parágrafo induz, efectivamente, em confusão.
2º - Desta forma, impõe-se clarificar a decisão:
- O Valor Patrimonial Tributário alvo da presente reclamação foi encontrado tendo subjacente
o regime de actualização dos valores patrimoniais previsto no DL 287/2003 de 12/11, isto é, tomou-se
por base a última declaração de rendas entregue em 1989 e reportada a 1988 (nº 5 do artigo 16º).
- No ponto 10 da referida petição, põe em causa a norma que lhe foi aplicada considerando que
“Se é compreensível a distinção entre prédios não arrendados (art.16º) e prédios arrendados (art.17º),
para efeito de determinação do respectivo valor patrimonial, já se compreenderia com dificuldade a
necessidade de criar uma terceira categoria - a de prédios que estiverem arrendados mas que o deixem
de estar até 31 de Dezembro de 1988” - “sic”.
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- Penso que aqui reside a divergência entre a actualização que foi efectuada e aquela que defende o reclamante, na medida em que este regime transitório efectivamente só contempla dois tipos
de situações, ou seja, os prédios arrendados e os não arrendados, incluindo-se neste últimos os que
deixaram de estar arrendados até 31/12/88, a cujo valor patrimonial resultante da renda é aplicado o
coeficiente do ano a que respeita a última actualização da renda (artigo 16º/5).
Aliás, mesmo que os prédios continuassem arrendados depois de 31/12/88, a sua actualização
continuava a ser efectuada pelo regime dos não arrendados nos termos do artigo 16º, a não ser que
reunissem as condições previstas no artigo 17º”.
Se a fundamentação respeita à exteriorização das razões de facto e de direito que estão na base de
um determinado sentido decisório, como é possível não compreender os pressupostos em que assentou
a liquidação do IMI impugnado?
A reclamante insurgiu-se contra o facto do IMI ter sido actualizado com base na norma do n.º 5
do artigo 16º do DL n.º 287/2003 e não com base na norma do n.º 4 do mesmo artigo. No seu entender,
bem expresso no procedimento impugnatório, o prédio continuou arrendado após 31 de Dezembro de
1988 e por isso a norma do n.º 5 daquele artigo não pode ser aplicada. Diferente entendimento tem a
administração tributária, para quem a actualização deve ser feita nos termos do n.º 5, porque nos prédios não arrendados devem incluir-se aqueles que o deixaram de estar após 31/12/1988, caso não se
verifiquem os requisitos do artigo 17º.
Sendo a fundamentação um requisito formal da decisão, que não se confunde com o seu conteúdo, não poder deixar de se entender que a impugnante teve conhecimento, de forma acessível, clara,
congruente e suficiente, do juízo que a administração tributária efectuou para decidir no sentido em
que decidiu. O autor do acto impugnado considera que a actualização do valor patrimonial tributável
do prédio deve ser feita nos termos do n.º 5 e não do n.º 4 do artigo 16º, como pretende a recorrida.
E, como se vê, o acto que tornou definitiva a liquidação e que é objecto de impugnação dá a conhecer a um destinatário normal e razoável a razão pela qual a actualização deve ocorrer nos termos do
n.º 5 e não do n.º 4. Não há, pois, qualquer obscuridade, contradição ou insuficiência na exposição
dos fundamentos de facto e de direito do acto impugnado, em termos tais que contrarie o disposto no
artigo 77º da LGT.
O problema não é e nunca foi de falta ou insuficiência de fundamentação, mas de legitimidade
jurídica da liquidação efectuada segundo o critério do n.º 5 do artigo 16. Apesar das implicações que
a declaração de fundamentação possa eventualmente ter na substância da decisão, há que distinguir a
vertente formal, aquela que interessa no cumprimento do imperativo da fundamentação, da vertente
material, que na estrutura do acto respeita sobretudo à existência dos pressupostos reais que suportam
a decisão de fundo.
As razões invocadas na decisão do procedimento de reclamação, que teve a participação da reclamante, de modo algum afectaram uma melhor reacção impugnatória, pois os argumentos invocados
em favor da ilegalidade da liquidação continuam ser os mesmos que foram apresentados naquele procedimento. Ou seja, não foi devido à falta ou deficiente fundamentação que a contribuinte não aceitou
a liquidação e teve que recorrer a tribunal, mas apenas o facto de interpretar e aplicar as normas do
artigo 16º de forma diferente da administração tributária.
Ora, a sentença recorrida cai em erro de julgamento quando atende exclusivamente aos elementos
constantes do documento de cobrança do IMI, sendo certo que o acto impugnado é, e só pode ser, o acto
que decidiu a reclamação. É certo que a reclamação não prejudica a dedução da impugnação judicial da
liquidação, tal como se estabelece no n.º 5 do artigo 20º do DL n.º 287/2003. Mas, tendo em conta a data
em que a impugnação judicial foi introduzida em juízo, só o acto que decidiu a reclamação poderia ser
objecto de fiscalização, pois nessa data já se havia esgotado o prazo de impugnação relativamente ao
acto primário. E, como se lê logo no intróito da petição inicial, é contra o acto que decide a reclamação
que o impugnante reage contenciosamente.
Se o acto impugnado não é defeituoso quanto ao imperativo da fundamentação, impor-se-ia decidir
se houve ou não erro na aplicação dos pressupostos legais da actualização dos valores patrimoniais
tributáveis previstos nos artigos 16º e 17º do DL n.º 287/2003.
Acontece que a recorrente considera que o probatório deve ser corrigido para se considerar que
não foi provado que o prédio em causa não deixou se estar arrendado até 31 de Dezembro de 1988,
ou que continua estar arrendado, porque a impugnante não apresentou qualquer prova quanto a esse
facto (conclusão G).
E na verdade, para se aplicar o regime transitório da actualização dos valores patrimoniais dos
prédios constante dos artigos 176 e 17º do DL n.º 287/2003, é preciso conhecer se o prédio continuou
arrendado após 31/12/1988, se deu lugar ao pagamento de rendas até 31/12/2001, se houve declaração
de rendas para efeitos de IRS até 31/12/2002 e se houve participação da última renda mensal recebida
até 12/12/2003. A impugnante alegou que o contrato se manteve em vigor, juntando até um recibo de
renda, mas não consta dos factos provados de que estava em vigor naquelas datas ou se houve declaração e participação daquelas rendas.
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Impõe-se por isso a baixa do processo à primeira instância para conhecimento do alegado erro
nos pressupostos de facto e de direito.
4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
ordenar a baixa do processo para conhecimento das demais ilegalidades, se nada mais obstar.
Custas pela recorrida.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Requisitos.
Sumário:
I — O recurso de revista excepcional previsto no art.º 150.º do CPTA só é admissível
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de
expansão da controvérsia ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.
II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista excepcional para reapreciação da questão de saber se relativamente aos impostos
periódicos, como sucede com o IRC, o prazo de caducidade de 4 anos previsto
no artigo 45.º da LGT deve ser contado a partir do termo do ano civil em que se
verificou o facto tributário mesmo nas situações em que o sujeito passivo adoptou
um período de tributação diferente do ano civil.
Processo n.º 340/12-30.
Recorrente: Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, 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. VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A., com os demais sinais
dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do
acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso interposto
da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que, por sua vez, julgara improcedente a impugnação
judicial deduzida contra o acto de indeferimento de reclamação graciosa interposta contra a liquidação
de IRC referente ao exercício económico de 2000.
1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A. O artº 150º do CPTA permite o recurso de revista excepcional sempre que a decisão do Tribunal
a quo tenha violado a lei substantiva ou processual;
B. Constitui jurisprudência pacífica do STA “que é possível, na jurisdição tributária, o recurso do
revista com previsão no art. 150º do CPTA”.
C. A Recorrente entende que a questão em análise – contagem do prazo de caducidade do direito
à liquidação relativamente a contribuintes que adoptem um período de tributação diferente do ano
civil – não é exclusiva da ora Recorrente, uma vez que afecta um conjunto indeterminado de sujeitos
passivos, desde logo e à cabeça todas os grupos económicos nacionais obrigados a consolidar contas
com grupos multinacionais que adoptem períodos de tributação distintos, como é o caso do Reino
Unido e/os EUA;
D. Parece relativamente pacífico afirmar que estando em causa na caso sub judice a correcta
aplicação e contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação de impostos, a questão reveste
de uma extrema importância jurídica, uma vez que está em causa uma garantia fundamental dos con-
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tribuintes com directas implicações ao nível da certeza e segurança jurídicas, princípios basilares do
ordenamento jurídico tributário;
E. A adopção de prazos de caducidade distintos em função do período de tributação adoptado é
susceptível de colocar em causa de forma grosseira os princípios da segurança e igualdade, pelo que
se impõe a presente revista excepcional de forma a obter uma para “uma melhor aplicação do direito”,
o que se invoca para os devidos efeitos legais;
F. Atenta a jurisprudência firmada no Acórdão cuja revista se requer, na óptica do Tribunal Central
Administrativo Sul, no caso de impostos periódicos como sucede com o IRC, o prazo de caducidade
previsto no artigo 45º n.º 1 da LGT deve ser sempre contado a partir do termo do ano em que se verificou
o facto tributário mesmo nos casos em que o sujeito passivo tenha adoptado um período de tributação
diferente do ano civil, como sucedia no caso da ora Recorrente à data dos factos controvertidos;
G. Uma tal interpretação, para além de conduzir a resultados inaceitáveis do ponto de vista da
igualdade material e segurança jurídica, não constitui a melhor interpretação jurídica do referido preceito
legal, violando de forma frontal o disposto nos artigos 45º da LGT e artigo 8º do CIRC;
H. Terminando o exercício económico da Recorrente a 31 de Março de 2001, é inequívoco que o
facto gerador referente a IRC do exercício de 2000 se consumou no último dia do período de tributação,
sendo este o dies a quo do prazo de caducidade previsto nos n.º 1 e 4 do artigo 45º da LGT;
I. Esta é a única interpretação conforme ao espírito e letra do disposto no artigo 45.º da LGT,
sob pena de sermos conduzidos a resultados perfeitamente inaceitáveis de um ponto de vista jurídico
e afrontadores do quadro legal e constitucional em vigor;
J. A aceitar-se a bondade da posição defendida pelo Tribunal a quo teremos de concluir que os
sujeitos passivos que adoptem um período de tributação distinto do ano civil, têm um prazo de caducidade mais alargado que os demais sujeitos passivos de IRC que adoptem um período de tributação
coincidente com o ano civil;
K. No caso em apreço da Recorrente, terminando o período de tributação de 2000 a 31.03.2001 e
aceitando que o início do prazo de caducidade corresponderia ao termo do ano civil, i.e. o dia 31.12.2001,
equivaleria a dizer que o prazo de caducidade da Recorrente seria equivalente a 4 anos e 9 meses - de
01.04.2001 até 31.12.2005 - em clara violação do disposto no n.º 1 do artigo 45.º da LGT;
L. O que acima ficou dito é tanto mais evidente quanto o legislador teve o cuidado no n.º 4 do
artigo 45.º da LGT de utilizar conceitos distintos, fazendo uso do conceito de termo do ano quando
quis estabelecer o dias a quo nos impostos periódicos, e a expressão ano civil seguinte quando quis
estabelecer o início do prazo de contagem do prazo de caducidade para os demais tributos;
M. A interpretação propugnada no Acórdão recorrido é tanto mais gravosa quanto coloca em causa
uma garantia da Recorrente, consubstanciada no direito a não lhe serem exigidos tributos para além do
prazo de caducidade de 4 anos fixado no artigo 45.º da LGT,
N. Nesta medida, não pode o poder jurisdicional substituir-se ao poder legislativo, em violação
do princípio da separação de poderes, e sustentar uma interpretação ab-rogante da Lei, criando, no
caso em apreço um alargamento de um prazo de caducidade de 4 anos, com a concomitante supressão
ou redução de uma garantia do sujeito passivo por via do alargamento do direito da Administração
Tributária liquidar os tributos;
O. O acórdão recorrido encontra-se, assim, ferido de morte pelos vícios acima apontados, o que
justifica, aliás, a título excepcional, a revista do Acórdão ora recorrido por colocar em causa os mais
elementares princípios do nosso sistema fiscal: legalidade, segurança, boa-fé, igualdade;
P. Conforme resulta da actualidade assente, o procedimento de inspecção foi iniciado a 6 de Janeiro de 2004 — com a entrega da ordem de serviço, tal como preceituado no n.º 2 do artigo 46.º da
LGT e n.º 1 do artigo 51.º do RCPIT - tendo sido concluído a 6 de Julho de 2004, data da notificação
do relatório final de inspecção, em obediência ao preceituado no n.º 1 do artigo 62.º do RCPIT;
Q. Considerando o período de suspensão do prazo de caducidade (seis meses), bem como o
prazo geral de caducidade, o qual se consumara a 31 de Março de 2005, conforme acima amplamente
evidenciado, parece inequívoco que a liquidação ora sindicada deveria ter sido notificada à ora Recorrente o mais tardar até 31 de Setembro de 2005, sendo esta a data limite para a consumação do prazo
de caducidade;
R. Conforme prova produzida nos presentes autos, o acto tributário referente a IRC do exercício
de 2000 foi validamente notificado à Recorrente a 28 de Novembro de 2005, sendo, pois, inequívoco
que na referida data já se mostrava decorrido o prazo legal de caducidade, o que se invoca para os
devidos efeitos legais, mormente para efeitos de admissão do presente recurso e consequente anulação
do acto tributário referente a IRC do exercício de 2000.
1.2. A FAZENDA PÚBLICA apresentou contra-alegações para defender que o recurso não deveria
ser admitido, por falta de verificação dos pressupostos contidos no art. 150.º do CPTA, e para o caso
de assim não se entender, sustentou que o recurso não deveria obter provimento.
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1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público defendeu que não tinha de emitir parecer, nesta
fase de apreciação liminar do recurso de revista, sobre o preenchimento dos respectivos pressupostos
de admissibilidade.
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível
no âmbito do contencioso tributário.
2. Segundo o disposto no 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 n.º 5 do referido
preceito legal.
Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA 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.
Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso,
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.
Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada,
não perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo,
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação
para ultrapassar os limites da situação singular.
Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia,
e verificar-se-á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Já a relevância social fundamental verificar-se-á quando estiver em causa um caso que apresente
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos,
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há-de resultar
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente
e/ou contraditória, impondo-se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais,
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando-se objectivamente útil a intervenção
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, 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, pois que para
isso existem os demais recursos, ditos ordinários.
Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
A questão que a Recorrente pretende dirimir com esta revista é a de saber se no caso de impostos
periódicos, como sucede com o IRC, o prazo de caducidade de 4 anos previsto no artigo 45.º da LGT
deve ser contado a partir do termo do ano civil em que se verificou o facto tributário mesmo nos casos
em que o sujeito passivo adoptou um período de tributação diferente do ano civil, como consigo acontecera, já que adoptara, no exercício económico de 2000, e ao abrigo do disposto no art.º 8.º do CIRC,
um período de tributação anual diferente do ano civil, com início a 1 de Abril de 2000 e término a 31
de Março de 2001.
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A Recorrente sustenta que, em face do período de tributação que adoptou, o prazo de caducidade
da liquidação do IRC referente ao exercício de 2000 se iniciou, não no termo do ano civil em que se
verificou o facto tributário (31/12/2001), mas no último dia do período anual de tributação adoptado
(31/03/2001), pelo que o prazo de caducidade de 4 anos se terá consumado logo em 31/03/2005 e não
apenas em 31/12/2005.
O acórdão recorrido, proferido pelo TCAS, confirmou a decisão proferida em 1ª instância,
julgando improcedente a argumentação tecida pela Impugnante, sustentando que em face dos termos
expressos pelo n.º 4 do artigo 45.º da LGT se tinha de concluir que mesmo neste caso «a caducidade
da liquidação se conta a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário, o que significa que, considerando a data de 31-03-2001 neste âmbito, é o dia 31-12-2001 que marca o início
do prazo em apreço, o que equivale a dizer que a AF tinha de proceder à sua liquidação e notificar
esta ao sujeito passivo até 31-12-2005 por força do regime estabelecido no art. 45º nºs 1 e 4 da LGT
que é o aplicável. Perante a factualidade apurada nos autos, é manifesto que o contribuinte tomou
conhecimento da liquidação numa altura em que não haviam decorrido os 4 anos previstos para
o exercício do direito à liquidação, pelo que a sentença recorrida não merece qualquer censura
nesta matéria, pois que a norma citada no parágrafo anterior retira qualquer virtualidade à tese
defendida pela Recorrente.»
Porém, em tal acórdão não é possível surpreender qualquer erro grosseiro, sendo que a tese nele
explanada é uma das soluções juridicamente plausíveis, situando-se na zona de discussão possível sobre a questão, a qual, apesar de juridicamente interessante, não tem, sequer, suscitado controvérsia ou
dúvidas a nível da jurisprudência e/ou da doutrina, pese embora se tratar de norma que já vigorava com
idêntico conteúdo no âmbito do Código de Processo Tributário e que perdura, assim, no ordenamento
jurídico fiscal há mais de vinte anos.
Não estando a decisão das instâncias ostensivamente errada nem se podendo afirmar que é juridicamente insustentável a tese que nelas foi sufragada, não se suscitando, sequer, fundadas dúvidas sobre
a bondade da decisão por inexistir divisão de correntes doutrinais ou jurisprudenciais susceptíveis de
gerar incerteza e instabilidade na resolução da questão, a admissão desta revista não se pode ancorar
numa hipotética necessidade de intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas.
Dito de outro modo, não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada que imponha a admissão da revista como
“claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”, sendo manifesto que o que a Recorrente
pretende é submeter a questão a uma tripla instância.
Por outro lado, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, temos que a questão em análise
não se apresenta como particularmente difícil ou confusa do ponto de vista jurídico, não demandando
a sua resolução a realização de operações exegéticas de especial dificuldade jurídica, reconduzindo-se
a uma tarefa de interpretação da norma contida no n.º 4 do artigo 45.º da LGT, que não revela especial
complexidade, até porque o seu exame não tem suscitado dúvidas ao nível da jurisprudência e/ou da
doutrina face ao teor do n.º 9 do artigo 8.º do CIRC, onde se estipula que o facto tributário se considera
verificado no último dia do período de tributação (quer este período coincida ou não com o ano civil)
e do n.º 4 do artigo 45.º da LGT, segundo o qual o prazo de caducidade se conta a partir do termo do
ano em que se verificou o facto tributário.
O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma “relevância jurídica
fundamental” face à definição que acima deixámos explicitada.
Finalmente, também se não vislumbra uma especial “relevância social” na resolução da dita
questão, por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução,
tendo em conta que se trata de norma que vigora na ordem jurídica há mais de vinte anos e a sua
interpretação nunca foi, ao que saiba, questionada junto dos tribunais por quaisquer outros sujeitos
passivos.
Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA,
em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — João Valente Torrão — Casimiro Gonçalves.
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Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Impugnação de indeferimento da reclamação graciosa. Objecto imediato. Objecto
mediato.
Sumário:
A verificação de um vício de forma no procedimento de reclamação não pode projectar efeitos invalidantes sobre o acto tributário de liquidação que o antecede.
Apesar de tal vício poder, eventualmente, vir a determinar a anulação da decisão
administrativa proferida na reclamação graciosa em ordem à sanação do cometido
vício procedimental, é de revogar a sentença recorrida que anulou o despacho de
indeferimento da reclamação graciosa por preterição do direito de audição prévia,
mas, simultaneamente, também conheceu dos restantes fundamentos da reclamação
graciosa (que são os mesmos da impugnação judicial) imputados à própria liquidação, julgando-os improcedentes e julgando válida e legal essa liquidação.
Processo n.º 376/12-30.
Recorrente: Município de Oeiras.
Recorrido: BE Towering — Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
RELATÓRIO
1.1. O Município de Oeiras recorre da sentença que, proferida pelo TAF de Sintra na impugnação
judicial deduzida por BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. contra o indeferimento da reclamação graciosa por esta também instaurada contra o acto de liquidação de taxa municipal
liquidada pela autorização de instalação de infra-estrutura de suporte de estação de radiocomunicação,
referente ao ano de 2009, julgou «válida e legal a liquidação da taxa pelo respectivo Município, sendo
de anular o acto procedimental subsequente que apreciou a reclamação graciosa deduzida».
1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. A sentença recorrida padece de um erro de julgamento ao assacar ao acto impugnado nos presentes autos a violação do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 60º da Lei Geral Tributária, dispositivo
legal que postula o dever de a Administração Fiscal ouvir o contribuinte antes do indeferimento total
ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições.
II. O princípio da audição prévia não reveste carácter absoluto, porquanto pode ser dispensada a sua
observância quando não se justifique, no caso concreto, o exercício do contraditório, visando-se, assim,
evitar que a audição se transforme num momento procedimental que não tenha qualquer sentido
racional na perspectiva da utilidade para a formação da decisão ou deliberação tributárias (cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, proferido no Processo n.º 04232/10, de 12/04/2011).
III. Não obstante o âmbito de aplicação aparentemente limitado das situações de dispensa da
audiência prévia contempladas nos nºs. 2 e 3 do artigo 60º da LGT, importa salientar que também nos
casos em que está em causa uma actividade vinculada da administração não se justifica o exercício do
contraditório, constituindo esse, aliás, o entendimento perfilhado pela Direcção Geral dos Impostos,
na sua circular n.º 13/99, de 08/07/99, bem como pelo Supremo Tribunal Administrativo.
IV. O referido Tribunal salientou no Acórdão recentemente proferido no Processo n.º 0983/11, de
30/11/2011, que “não há lugar a audição prévia se a decisão foi proferida de acordo com a lei e a falta
de audição não prejudicou o interessado, uma vez que o que quer que ele viesse trazer ao processo,
não permitiria decisão diversa da proferida pelo órgão da execução fiscal” (realce nosso)
V. Logo, constituindo a reclamação graciosa um procedimento de segundo grau, não se justifica
a realização de audição prévia quando o acto de decisão sobre a mesma não se fundamente em matéria
de facto nova, atenta a regra fundamental da dispensa de formalidades essenciais vigente no âmbito do
referido procedimento consagrada na alínea b) do artigo 69º do CPPT.
VI. Facilmente se conclui que, por maioria de razão, também a liquidação da taxa em relevo e,
consequentemente, o acto de decisão sobre a reclamação graciosa deduzida, constituem actos vinculados, porquanto o recorrente não dispõe de qualquer espaço de conformação que lhe possibilitasse a
adopção de uma actuação final diversa daquela que empreendeu, encontrando-se, assim, preenchidos
os requisitos que permitem a dispensa do cumprimento do disposto no artigo 60º da LGT.
VII. Do disposto no n.º 10 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, resulta que
o deferimento do pedido de autorização para a instalação das infra-estruturas em relevo não dispensa
o pagamento de taxas administrativas de instalação exigíveis nos termos e montantes a definir em
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regulamento municipal, de acordo com os critérios definidos na lei, tendo, nessa medida, o Município
fixado a referida taxa no artigo 14º da Tabela de Taxas constante em anexo ao Regulamento de Taxas
e Outras Receitas Municipais.
VIII. Pelo que, dúvidas não restam quanto ao facto de o valor da taxa aplicada in casu resultar
da mera aplicação do valor legalmente fixado para a mesma e de, nessa medida, uma eventual audição
resultar sempre na mera reiteração dos fundamentos esgrimidos em sede administrativa e nos presentes
autos, os quais mereceram a devida ponderação por parte dos serviços camarários no âmbito da informação n.º 890/GCAJ/2009, de 18/05/2009, e que, além do mais, foram julgados totalmente improcedentes
pelo Tribunal a quo, que considerou “válido e legal a liquidação da taxa pelo respectivo município”.
IX. Mesmo que se descortinasse uma omissão da formalidade de audição prévia, tal não acarretaria, sem mais, a anulabilidade do acto em relevo, pois tanto a doutrina como a jurisprudência dos
Tribunais superiores têm vindo a evidenciar que, embora a audiência prévia se traduza num momento
procedimental com uma particular importância, a sua degradação em formalidade não essencial é
admissível em certos casos, podendo a mesma ser omitida sem que daí resulte qualquer ilegalidade
determinante da anulação do acto.
X. Assim, segundo o princípio geral do aproveitamento dos actos administrativos, não se justifica
a anulação do acto impugnado nos presentes autos, porquanto o mesmo foi praticado no exercício de
poderes estritamente vinculados.
XI. Mal andou, pois, o Tribunal a quo ao concluir pela procedência do vício de violação do
princípio de audição prévia, previsto no artigo 60º, n.º 1, alínea b) da LGT, anulando o acto aqui em
crise, já que, de acordo com o aludido princípio, uma eventual omissão da aludida formalidade deveria
degradar-se-ia sempre numa mera irregularidade sem eficácia invalidante.
XII. Por tudo isto, conclui-se que a sentença recorrida incorreu num manifesto erro de interpretação
e aplicação do direito, violando claramente os artigos 60º, n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária e 69º,
alínea a) do CPPT, bem como o princípio do aproveitamento dos actos administrativos.
Termina pedindo o provimento do recurso e a consequente revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes, além do
mais:
«(…) A nosso ver o recurso merece provimento.
A sentença recorrida, embora tenha anulado o despacho de indeferimento da reclamação graciosa
por preterição do direito de audição prévia, conheceu dos fundamentos da reclamação graciosa (que são os
mesmos da impugnação judicial) julgando-os improcedentes e julgando válida e legal a liquidação.
Embora, formalmente, o objecto imediato da impugnação judicial de indeferimento de reclamação graciosa seja a decisão da reclamação, o seu objecto real e mediato é o acto de liquidação e não o
acto que decidiu aquela, sendo, pois, certo que são os vícios da liquidação e não do acto que decidiu a
reclamação que estão, verdadeiramente, em crise. ((1) Acórdãos do STA, de 2009.10.28 e 2011.05.18,
proferidos nos recursos números 0595/09 e 0156/11, respectivamente, disponíveis no sítio da Internet
www.dgsi.pt).
No caso em análise o tribunal recorrido, apreciando os actos de liquidação do tributo julgou-os
isentos de vícios que os invalidem e que foram invocados pela recorrida.
Assim sendo, salvo melhor juízo, impunha-se que a impugnação fosse julgada improcedente.
A omissão de audição prévia em sede de procedimento de reclamação graciosa, necessariamente
posterior à emissão da liquidação sindicada, a nosso ver, não pode determinar a anulação do despacho
de indeferimento da reclamação graciosa, pois tal vício é, manifestamente, inócuo no que concerne
à legalidade da liquidação sindicada, objecto da reclamação graciosa, liquidação essa que o tribunal
recorrido julgou conforme ao ordenamento jurídico.
A aceitar-se a tese da sentença recorrida, então, teríamos que a AT, após sanação de tal vício de
forma, poderia manter ou alterar o acto de liquidação, obrigando, de novo, o recorrido a impugnar o
acto de liquidação.
Ora, esta possibilidade teórica, em função dos princípios aplicáveis, é incompatível com o facto
do tribunal recorrido já ter julgado a liquidação conforme ao direito, quando é certo que nos termos
do estatuído no artigo 111.º/3/4 do CPPT, existe uma preferência absoluta do processo judicial sobre o
processo administrativo de impugnação de um mesmo acto tributário.
A sentença recorrida merece, assim, censura.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se totalmente improcedente a impugnação judicial.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - Na execução de trabalhos efectuados de implementação de infra-estruturas de suporte de estação de radiocomunicações a impugnante solicitou a autorização para instalação de uma antena, o qual
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foi autorizado por decisão do Município de Oeiras emitida em 18.03.2009, devidamente notificada ao
interessado e emitida guia de pagamento de taxas de instalação, as quais foram pagas em 13.04.2009.
– cfr. Documento de fls. 44 e 45, Pedido de autorização de fls. 46 a 73 e Guia de Pagamento de fls. 74,
dos autos.
2 - Em 23.04.09 foi apresentada reclamação graciosa do acto de liquidação mencionado supra, a
qual foi indeferida por despacho de 27.05.09, do Presidente do Município, não tendo sido notificado o
interessado para efeitos de exercício do direito de audição prévia antes da decisão da reclamação. – cfr.
Petição de fls. 33 a 43 e Ofício de 04.06.09, junto a fls. 78 a 84, dos autos.
3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se é legal a sujeição da impugnante à taxa de
instalação de infra-estruturas de suporte de estação de radiocomunicações criada pelo Município [pois
que a impugnante entende que, prevendo o DL n.º 11/2003, de 18/1, um regime próprio de autorização
municipal, não seria de aplicar o Regulamento Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) – constante
do DL n.º 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4/9], a sentença
recorrida veio a considerar o seguinte:
a) O entendimento da impugnante [no sentido de que, prevendo o DL n.º 11/2003, de 18/1, um
regime próprio de autorização municipal, não será de aplicar o Regulamento Jurídico da Urbanização
e Edificação (RJUE) – constante do DL n.º 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 60/2007, de 4/9] é destituído de fundamento já que as taxas aplicadas por aquela instalação têm a ver
com a regulamentação das mesmas e não com os procedimentos de licenciamento, os quais respeitaram
integralmente o disposto nos arts. 6º, 7º e 8º, daquele DL, sendo aquelas taxas previstas no n.º 10, do
art. 6º do mesmo diploma, a definir em regulamento municipal.
b) Quanto aos vícios do acto relativos à violação dos princípios constitucionais invocados, é de
concluir que a questão da possibilidade legal de aquelas entidades locais estabeleceram tais taxas de
acordo com a legislação aplicável [Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL) e Lei das
Finanças Locais (LFL)] nem sequer se põe porquanto tal poder regulamentar lhes foi expressamente
reconhecido nos termos da respectiva Lei-Quadro elaborada em cumprimento de disposição constitucional expressa – cfr. alínea i), do n.º 1, do art. 165º da CRP.
c) Quanto à violação dos princípios da legalidade e da proporcionalidade da taxa controvertida (por
se configurar aqui a criação de um imposto e, consequentemente, de um tributo em sentido reservado
constitucionalmente à lei), é de concluir que as quantias cobradas pela instalação dos equipamentos
em questão devem ser qualificadas como taxas, pelo que os invocados regulamentos (Tabela de Taxas
constante em anexo ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais) se conformam com o
preceituado nos arts. 103º e 165º, n.º 1, alínea i), da CRP.
É que, de acordo com a mais recente jurisprudência do T.C., no presente caso, ainda que a antena
se situe em terreno do domínio privado, sempre se verificaria o sinalagma da sua utilização por um
particular, sendo que não resulta qualquer violação do princípio da proporcionalidade ou do excesso
na fixação daquelas taxas atenta “… a especificidade da contrapartida outorgada ao beneficiário... inconfundível com qualquer outra e autónoma em relação a causas de prestação com ela eventualmente
cumuláveis...”, nas palavras dos autores e obra citados no ac. n.º 177/2010, do T.C, proferido no Proc.
n.º 742/09, de 5/5/10, que realça a orientação mais recente daquele Tribunal no sentido de que “... a
entidade administrativa assume uma particular obrigação – a duradoura obrigação de suportar uma
actividade que interfere permanentemente com a conformação de um bem público…”, sendo que,
no caso vertente (autorização municipal para a instalação e funcionamento daquelas infra-estruturas
de suporte de estação de radiocomunicação ao abrigo do disposto no art. 20º do DL n.º 151-A/2000,
de 20/7 e n.º 10, do art. 6º do DL n.º 11/2003, de 18/1), tendo em vista a protecção do ambiente, do
património cultural e de defesa da paisagem e do ordenamento do território, as taxas cobradas pela
instalação daqueles equipamentos devem ser qualificadas como taxas.
d) Todavia, procede a alegação da impugnante, na parte em que se refere ao exercício do direito
de audição antes da decisão proferida referida na reclamação graciosa, já que não tendo sido ouvido o
interessado antes da decisão controvertida de indeferimento dessa reclamação graciosa, foi expressamente
violado o princípio da participação do contribuinte na formação da decisão na modalidade do direito
de audição antes do indeferimento total da reclamação, nos termos do disposto na alínea b), do nº1,
do art. 60º, da LGT, o que determina a preterição de uma formalidade essencial que inquina a decisão
proferida, a qual deve ser anulada e proferida nova decisão após o exercício do referido direito.
e) E quanto ao processamento de juros indemnizatórios não tendo resultado o pagamento indevido
do tributo, improcede a respectiva pretensão – cfr. art. 43º da LGT.
E, assim, na parte dispositiva, a sentença exarou o seguinte:
«Nos termos expostos entende-se como válido e legal a liquidação da taxa pelo respectivo Município, sendo de anular o acto procedimental subsequente que apreciou a reclamação graciosa deduzida.
Custas pelo impugnante.»
3.2. O recorrente (Município de Oeiras) discorda do assim decidido, alegando, como se viu, que
a sentença enferma de um erro de julgamento ao assacar ao acto impugnado a violação do disposto na
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alínea b) do n.º 1 do art. 60º da LGT, pois que, apesar do âmbito de aplicação aparentemente limitado
das situações de dispensa da audiência prévia contempladas nos nºs. 2 e 3 deste art. 60º, também nos
casos em que está em causa uma actividade vinculada da administração não se justifica o exercício do
contraditório, sendo que, constituindo a reclamação graciosa um procedimento de segundo grau, não
se justifica a realização de audição prévia quando o acto de decisão sobre a mesma não se fundamente
em matéria de facto nova, atenta a regra fundamental da dispensa de formalidades essenciais vigente
no âmbito do referido procedimento consagrada na alínea b) do art. 69º do CPPT.
E, no caso, também a liquidação da taxa em relevo e, consequentemente, o acto de decisão sobre a reclamação graciosa deduzida, constituem actos vinculados, porquanto o recorrente não dispõe
de qualquer espaço de conformação que lhe possibilitasse a adopção de uma actuação final diversa
daquela que empreendeu, encontrando-se, assim, preenchidos os requisitos que permitem a dispensa
do cumprimento do disposto no art. 60º da LGT, uma vez que, do disposto no n.º 10 do art. 6º do DL
n.º 11/2003, de 18/1, resulta que o deferimento do pedido de autorização para a instalação das infra-estruturas em relevo não dispensa o pagamento de taxas administrativas de instalação exigíveis nos
termos e montantes a definir em regulamento municipal, de acordo com os critérios definidos na lei,
tendo, nessa medida, o Município fixado a referida taxa no art. 14º da Tabela de Taxas constante em
anexo ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, não restando dúvidas quanto ao facto
de o valor da taxa aplicada resultar da mera aplicação do valor legalmente fixado para a mesma e de,
nessa medida, uma eventual audição resultar sempre na mera reiteração dos fundamentos esgrimidos
em sede administrativa e nos presentes autos, os quais, além de terem merecido ponderação por parte
dos serviços camarários no âmbito da informação n.º 890/GCAJ/2009, de 18/5/2009, também foram
julgados totalmente improcedentes pelo Tribunal a quo, que considerou “válido e legal a liquidação da
taxa pelo respectivo município”.
E mesmo que se descortinasse uma eventual omissão da formalidade de audição prévia, tal não
acarretaria, sem mais, a anulabilidade do acto em relevo, pois que tal omissão se degradaria em preterição de formalidade não essencial.
O recurso está, portanto, delimitado a esta questão.
Vejamos.
4. A presente impugnação foi deduzida no seguimento do indeferimento da reclamação graciosa,
tendo a impugnante invocado na petição judicial vícios e ilegalidades tanto do acto tributário de liquidação (objecto mediato – liquidação da taxa municipal pela autorização de instalação de infra-estruturas
de suporte de radiocomunicação, referente ao ano de 2009), como do procedimento de reclamação
(objecto imediato).
Na verdade, como salienta o MP, embora, formalmente, o objecto imediato da impugnação judicial
de indeferimento de reclamação graciosa seja a decisão da reclamação, o seu objecto real e mediato é
o acto de liquidação e não o acto que decidiu aquela, sendo, pois, certo que são os vícios da liquidação
e não do acto que decidiu a reclamação que estão, verdadeiramente, em crise (cfr. acs. do STA, de
28/10/2009 e 18/5/2011, recs. nºs. 0595/09 e 0156/11, respectivamente).
Ora, como se disse, a sentença, começando por decidir pela improcedência dos vícios de violação
de lei imputados ao acto de liquidação, que julgou válido e legal, também veio a decidir pela verificação
do vício do procedimento (preterição de formalidade por omissão de audição prévia) determinando,
em consequência, a anulação do «acto procedimental subsequente que apreciou a reclamação graciosa
deduzida». Ou seja, a sentença, embora tenha anulado o despacho de indeferimento da reclamação
graciosa por preterição do direito de audição prévia, também conheceu, simultaneamente, dos restantes fundamentos, constantes dessa reclamação graciosa (que são os mesmos da impugnação judicial)
mas imputados à própria liquidação, julgando-os improcedentes e julgando válida e legal essa mesma
liquidação.
Porém, sendo certo que a verificação de um vício de forma no procedimento de reclamação, isto
é, em momento posterior à efectivação da liquidação, «nunca poderia projectar efeitos invalidantes
sobre um acto tributário que o antecede» e sendo certo, igualmente, que apesar de tal vício poder vir a
determinar a anulação da decisão administrativa proferida na reclamação graciosa, «com tal efeito se
quedará, podendo apenas conduzir, naquele primeiro aspecto, ao proferimento de nova decisão judicial,
sanado o cometido vício procedimental, mas nunca à anulação da liquidação igualmente impugnada»
(cfr. o ac. de 25/6/2009, rec. n.º 345/09, bem como os acs. de 15/10/08, rec. n.º 542/08 e de 16/6/04,
rec. n.º 1887/03, naquele referenciados), no caso, e como bem refere o MP, a aceitar-se a tese da sentença recorrida, teríamos que a AT, após sanação de tal vício de forma, poderia manter ou alterar o acto
de liquidação, obrigando, de novo, o recorrido a impugnar o acto de liquidação, possibilidade teórica
esta que, em função dos princípios aplicáveis, é incompatível com o facto do tribunal recorrido já ter
julgado a liquidação conforme ao direito e quando é certo que nos termos do estatuído nos nºs. 3 e 4 do
art. 111º do CPPT, existe uma preferência absoluta do processo judicial sobre o processo administrativo
de impugnação de um mesmo acto tributário.
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Daí que, independentemente da apreciação (que fica prejudicada) da invocada questão atinente
à eventual degradação, no caso, da preterição da formalidade de audição prévia em preterição de formalidade não essencial, se deva concluir pela procedência do presente recurso e pela revogação da
sentença, na parte em que vem recorrida, julgando-se, em consequência, totalmente improcedente a
impugnação.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença, na parte em que
vem recorrida, julgando-se, em consequência, totalmente improcedente a impugnação.
Sem custas, dado que não houve-contra alegação.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Duplicação de colecta. Sisa. Imposto Municipal sobre Transmissão Onerosa de Imóveis.
Revisão do acto tributário.
Sumário:
Liquidada e paga uma sisa, em 18/11/2003, com vista à compra e venda de prédio
cuja escritura pública apenas veio a ser outorgada em 27/6/2008, e não tendo sido
pedida a revalidação daquela (§ único do art. 47º do CSisa e n.º 4 do art. 22º do
CIMT), a respectiva liquidação, ficou sem efeito. Assim, o inerente pagamento de tal
sisa, passível de restituição [quer com fundamento em revisão do acto (nºs. 1 e 6 do
art. 78º da LGT e art. 48º do CIMT), quer em requerimento formulado nos termos
do art. 179º do CSisa (enquanto vigorou) ou do actual art. 47º do CIMT] também
não pode relevar para efeitos de se considerar que, face à posterior liquidação e
pagamento de IMT (em 02/11/2007) estamos perante um tributo já pago e se está a
exigir um outro de igual natureza (duplicação de colecta).
Processo n.º 379/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal de 06 de Janeiro de 2012, que julgou procedente a impugnação judicial
deduzida pela sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA, com os demais sinais dos autos,
contra o indeferimento tácito do pedido de revisão do IMT referente à aquisição de prédios rústicos na
freguesia de Porto Santo.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente o pedido de anulação
da liquidação de IMT em causa nos autos de impugnação n.º 77/09, referente à aquisição do prédio
rústico, localizado na freguesia do Porto Santo, inscrito na respectiva matriz predial sob artigo 60 da
secção “AN” e 120 da secção “AL”.
Considera-se que, a douta sentença recorrida merece censura pois, com o devido respeito, faz
uma errónea interpretação da lei:
a) Ao determinar a anulação da liquidação de IMT por considerar existir duplicação de colecta,
interpretação com a qual a recorrente não se pode conformar, porquanto foi o documento de liquidação e pagamento do IMT que titulou o cumprimento das obrigações fiscais no acto de transacção do
imóvel, e não outro;
b) Não foi o documento que comprovava a liquidação e pagamento da SISA que permitiu ao ora
recorrido a outorga da escritura, pública de compra e venda do imóvel adquirido em Junho de 2008,
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até porque nesta data tal documento não tinha qualquer validade jurídica, nos termos do artigo 47º do
revogado Código da SISA.
c) A liquidação do IMT foi devidamente efectuada nos termos do artigo 1º, artigo 2.º n.º 1, artigo 4º,
e artigo 5º n.º 2 todos do CIMT.
d) A SISA cuja liquidação foi efectuada e paga em 2003 perdeu a sua validade com a entrada em
vigor do CIMT;
e) De acordo com o n.º 3 do artigo 32º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, no dia
1 de Janeiro de 2004 entrou em vigor o Código de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas
de Imóveis (CIMT).
f) O n.º 3 do artigo 31º do mesmo diploma determina que com a entrada em vigor do CIMT é
revogado o CIMSISD.
g) O contribuinte poderia pedir a restituição do Imposto Municipal, com fundamento no n.º 1 do
artigo 78º da Lei Geral Tributária (doravante apenas designada “LGT”) no prazo de reclamação previsto
no CPPT, à data de 90 dias.
h) Ora, no caso vertente, o pedido de revisão de acto tributário fora apresentado em Agosto de
2008, e portanto extemporaneamente.
i) Contudo, a lei facultava ao contribuinte mais um meio legal de ser restituído do imposto de
SISA (indevidamente) pago (por não se ter realizado a respectiva transacção) o pedido de restituição
nos termos do artigo 179º do CIMSISD.
j) Para tal dispunha do prazo alargado de 4 anos (vide o aludido artigo 179º do CIMSISD), não
tendo, o sujeito passivo, uma vez mais reagido tempestivamente.
k) É de salientar que, ainda que não tivesse entrado em vigor o Código do IMT e portanto revogado do CIMSISAD, na data da realização da escritura no dia 27 de Junho de 2008 já não seria válido
o conhecimento de Sisa n.º 2852/221/2003, atento o determinado no artigo 47º do CIMSISD.
l)) Determinava o referido artigo, no § único que:
Não se realizando dentro de um ano o acto ou facto translativo por que se pagou a Sisa, ficará
sem efeito a liquidação, a menos que esta haja sido revalidada ou reformada (…)”
m) Ora, liquidação de Sisa ficou sem efeito pelo decurso do tempo e a impugnante, ora entidade
recorrida, não pediu a sua anulação nos prazos acima referidos.
n) “Expirados esses prazos pode ainda o contribuinte requerer a restituição do imposto ao abrigo
do artigo 179º (...)“
o) Ora, como vimos, também isso já não seria possível, porquanto o prazo de 4 anos foi igualmente excedido.
p) A impugnante foi prejudicada apenas pela sua própria inércia ao não usar dos mecanismos
legais ao seu dispor, dentro de prazo, para obter a restituição de um imposto que havia sido indevidamente pago.
q) A impossibilidade de realização da escritura pública com a apresentação do conhecimento de
sisa acima mencionado, não sucedeu por facto não imputável ao contribuinte e pela mera sucessão de
leis no tempo.
r) Como se viu, ainda que não tivesse sido revogado o CIMSISD, teria que haver nova liquidação
e pagamento de imposto, devido ao hiato de tempo decorrido entre o pagamento da sisa e a realização
da escritura pública de compra e venda.
s) É legalmente inadmissível a anulação das liquidações de IMT porquanto foram legitimamente
efectuadas, com observância e em cumprimento do disposto na lei fiscal, servindo (o documento de
cobrança e pagamento daquele imposto) de documento comprovativo do cumprimento da obrigação
tributária de pagamento do IMT devido pela aquisição onerosa do direito de propriedade do prédio rústico
acima descrito, condição essencial para a realização da escritura pública (outorgada em Agosto de 2008)
t) Sem a liquidação e pagamento do IMT não poderia a impugnante ter outorgado a escritura
pública de compra e venda, como fez.
u) A liquidação do IMT foi devidamente efectuada nos termos do artigo 1º, artigo 2º n.º 1, artigo 4º,
e artigo 5º n.º 2 todos do CIMT.
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 - O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso,
argumentando, em síntese, que não se verifica duplicação de colecta e que, contrariamente ao sustentado pela sentença recorrida, o prazo de revisão não se pode contar da liquidação do IMT, mas sim da
liquidação da sisa, uma vez que aquela liquidação é, absolutamente, legal.
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
A) A fim de outorgar a escritura de compra e venda dos prédios rústicos, sitos na freguesia e
concelho de Porto Santo, inscritos na matriz predial respectiva sob o artº 60 da secção “NA” e 121 da
Secção “AL”, descritos na Conservatória do Registo Predial do Porto Santo, procedeu à liquidação e
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pagamento em 18-11-2003, da SISA n.º 2852/221/2003, no valor de € 1.252,98 (termo de declaração
de Sisa de fls. 6, dos autos);
B) Em 02-11-2007 foi liquidado e pago IMT 160.707.023.495.403, na importância de € 1. 252,98
para realização da escritura pública dos prédios rústicos referidos no ponto anterior (fls. 7 a 11, dos autos);
C) Em 27-06-2008 foi realizada a escritura pública de compra e venda, de fls. 13 a 17, dos autos
que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais, dos prédios rústicos situados na freguesia e
concelho do Porto Santo, inscritos na matriz predial sob o artº 60 da secção “NA” e 121 da Secção
“AL”, descritos na Conservatória do Registo Predial do Porto santos;
D) Em 21-08-2008 a impugnante requereu junto do chefe do Serviço de Finanças revisão da
liquidação que nunca foi decida (facto aceite);
E) A presente acção deu entrada em 4 de Março de 2009 (carimbo aposto no rosto de fls. 1, dos
autos).
6. Apreciando e decidindo do mérito do recurso
Inconformada com a decisão do TAF do Funchal, vem a Fazenda Pública recorrer para este tribunal
da sentença que julgou procedente impugnação judicial deduzida pela recorrida contra o indeferimento
tácito do pedido de revisão da liquidação e ordenou a devolução da contribuição (IMT) paga.
Como se constata de fls. 59 e segs. (em particular fls. 65/66) a sentença recorrida julgou procedente
a impugnação alinhando, em síntese a seguinte fundamentação:
Estamos em presença de dois actos de liquidação tributária, consumados, respectivamente, em
18/11/2003 e 27/6/2008, respeitando ambos ao mesmo facto tributário (a escritura pública celebrada
em 27/6/2008 do mesmo imóvel.
Com efeito em 1/1/2004 entrou em vigor o CIMI (art. 32º n.º 3 do DL n.º 297/2003, de 12/11)
tendo sido revogado o CIMSISD (nº 3 do art. 31º do 297/2003, de 12/11) o que determinou o oficio
circulado n.º 40067/2003, de 11/11 da Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões
do Património, segundo o qual as sisas pagas até 31/12/2003 só podem ser apresentadas nas escrituras
apresentadas até àquela data.
A Fazenda Pública entende que o contribuinte podia pedir a restituição do imposto no prazo
previsto para a reclamação do CPPT, ou seja, 90 dias. Prazo que se contaria a partir de 1/1/2004 (art.
70º n.º 4 do CPPT) e, que, in casu, já estaria excedido. E a Fazenda entende ainda que tendo a sisa sido
paga em 18/11/2003, quando o pedido de revisão foi apresentado, em 21/8/2008, já o prazo de 4 anos
tinha sido excedido também.
Porém, nesta parte carece de razão, pois que o prazo de 4 anos (art. 78º da LGT) só poderá contar-se a partir do momento em que ocorreu o pagamento do IMT (e não o da SISA), pois só a partir deste
facto ocorreu a ilegalidade invocada.
Como se referiu o acto ferido de ilegalidade por este vício (de duplicação de colecta) é a segunda
liquidação e jamais a primeira. Pelo que ocorre, assim, a ilegalidade invocada.
A recorrente Fazenda Pública sustenta que a sentença padece de erro de julgamento porque assenta
a sua decisão na duplicação de colecta do acto de liquidação referente ao IMT, devida pela transmissão
onerosa de um imóvel.
6.1 A questão trazida à apreciação deste Tribunal é, pois, a de saber se a sentença incorreu em
erro de julgamento ao o decidir que o prazo de 4 anos (art. 78º da LGT) para pedir a restituição aqui
em causa se conta a partir do momento em que ocorreu o pagamento do IMT (e não o da Sisa), por só
a partir deste facto ter ocorrido a ilegalidade invocada e por ser a segunda liquidação, e não a primeira,
o acto ferido de ilegalidade por vício de duplicação de colecta.
Vejamos, antes de mais, as disposições legais aplicáveis.
Nos termos do artº 78º n.º 1 da Lei Geral Tributária a revisão dos actos tributários pela entidade
que os praticou pode ser efectuada por iniciativa do sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, ou, por iniciativa da administração tributária, no
prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com
fundamento em erro imputável aos serviços.
E ainda de acordo com o n.º 6 do mesmo normativo a revisão do acto tributário por motivo de
duplicação de colecta pode efectuar-se, seja qual for o fundamento, no prazo de quatro anos.»
Por sua vez, e quanto à duplicação de colecta dispõe o art. 205º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário que haverá duplicação da colecta quando, e tando paga por inteiro uma contribuição
ou imposto, se exigir da mesma ou de diferente pessoa uma outra de igual natureza, referente ao mesmo
facto tributário ou ao mesmo período de tempo.
São, assim, requisitos da duplicação de colecta, cumulativamente: a) unicidade dos factos tributários; b) identidade da natureza entre a contribuição ou imposto e o que de novo se exige; c) coincidência
temporal do imposto pago e o que de novo se pretende cobrar.
Ora como bem nota o Exmº Procurador-Geral Adjunto, no bem fundamentado parecer de fls. 105
e segs, a noção de duplicação de colecta pressupõe que o primeiro pagamento é devido.
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Com efeito, sublinha a este propósito o ilustre magistrado, citando Jorge Lopes de Sousa no seu
Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, vol. III, pag. 527, que “…A não exigência de
segundo pagamento, a que a invocação da duplicação de colecta se reconduz, apenas se pode justificar
se o primeiro era devido, pois, se não o foi, o que foi pago poderá ser ulteriormente reembolsado, através
dos meios adequados de impugnação e revisão do acto tributário e, numa situação desse tipo, não se
justifica que se prescinda do segundo pagamento, que é efectivamente devido”,
A questão passa pois por saber se o primeiro pagamento, inerente à liquidação de SISA, era devido
ou se, pelo contrario, ficou sem efeito.
Sucede que, no caso subjudice, por força do disposto no artigo 47º § único (1) do CIMISISSD a
liquidação da SISA ficou sem efeito decorrido que foi um ano sem que se tivesse realizado a escritura
de aquisição dos imóveis.
Com efeito a recorrida liquidou e pagou a sisa em 18/11/2003 a fim de outorgar a escritura de
compra e venda dos prédios rústicos identificados nos autos, mas não procedeu à celebração desta até
31/12/2003, nem nos dois anos imediatos.
Assim sendo tal liquidação de sisa, ficou sem efeito (§ único do art. 47º do CSisa e n.º 4 do art. 22º
do CIMT) sendo que, além do mais, não foi revalidada pelo período de 1 ano.
Acresce que, também por força do artigo 32º n.º 3 do decreto-lei 287/2003, de 12 de Novembro,
a SISA anteriormente paga em 2003, perdeu a validade com a entrada em vigor do CIMT, em 1 de
Janeiro de 2004 e a consequente revogação do CIMSSISD.
Daí que se entenda que o pagamento da sisa liquidada em 18.11.2003 não pode relevar para efeitos
de se considerar que estamos perante um tributo já pago e que se está a exigir um outro de igual natureza
(duplicação de colecta) por força do pagamento, em 02/11/2007, do impugnado IMT.
Como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 19.04.2012, recurso 150712,
in www.dgsi.pt, que tratou de caso em tudo idêntico ao dos presentes autos, e cuja fundamentação
também aqui se vem acolhendo, por com ela concordarmos integralmente, «no caso de a liquidação ter
ficado sem efeito e ter, por isso, deixado de ter a virtualidade de permitir a realização do acto formal
substanciador do facto tributário (a outorga da escritura de compra e venda) não se vê que a posterior
exigência do IMT implique a dita duplicação de colecta, desde logo porque, não sendo devida a sisa
anteriormente liquidada e paga e devendo o respectivo valor ser restituído, não pode afirmar-se que
tenha havido pagamento anterior».
Não se verifica pois, a duplicação de colecta.
E também, por isso, não padece de ilegalidade a liquidação de IMT, já que devida e absolutamente
legal por força do disposto nos arts. artigos lº, 2º, n.º 1, 4º e 5º n.º 2 do CIMT, pelo que não andou bem a
decisão recorrida ao revogar o acto de indeferimento tácito do pedido de revisão da liquidação de IMT.
Importa ainda sublinhar, tal como sustentam a recorrente e o Ministério Público neste Supremo
Tribunal Administrativo, que a recorrida apenas não foi reembolsada da sisa paga por inércia sua, uma
vez que não accionou, em tempo, os meios processuais ao seu dispor para o fazer (2).
Com efeito poderia a recorrida ter pedido a anulação da liquidação da sisa nos termos e prazos
estatuídos no artigo 152º do CIMSISSD ou ter pedido a restituição nos termos do artigo 179º do mesmo
código, que possibilitava o reembolso da sisa ou do imposto sobre as sucessões e doações, pagos nos
últimos quatro anos, por decisão do Ministro das Finanças, quando os considerasse indevidamente
cobrados, ou ainda assim ter pedido a revisão do acto, no prazo da reclamação administrativa (nº 1
do art. 78º da LGT) ou, em caso de duplicação de colecta, no prazo de quatro anos (nº 6 do mesmo
art. 78º), direitos esses que, como vimos, não exercitou em tempo, porquanto os respectivos prazos se
reportavam, não à data em que foi pago o IMT mas, antes, à data de pagamento da sisa cujo pedido de
restituição estava, em causa.
Procedem, pois, todas as conclusões do recurso.
7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida e julgar improcedente a impugnação, com consequente manutenção da liquidação de IMT.
Custas pela recorrida, mas apenas na primeira instância, visto que não contra-alegou no recurso.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.
(1) (Dispunha o referido § único do artº 47º do CIMSISD que «… Não se realizando dentro de 1 ano o acto ou facto
translativo por que se pagou a sisa, ficará sem efeito a liquidação, a menos que esta haja sido revalidada ou reformada, tomando
em conta o valor que os bens então tiverem e cobrando-se ou anulando-se a diferença. A realização ou a reforma valerá por
1 ano e nenhuma liquidação poderá ser revalidada ou reformada mais de 4 vezes.
Esse prazo para realização do acto ou facto translativo é agora de dois anos por força do disposto no artº 22º n.º 4 do
IMT.
(2) (Sempre lhe restará, no entanto, a via do pedido de ressarcimento nos termos gerais.)
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Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Violação do princípio do contraditório. Reembolso de IVA. Juros indemnizatórios.
Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10.
Sumário:
I — Não se verifica a nulidade processual prevista no art. 201º do CPC, por violação
do princípio do contraditório quando, conhecendo-se de imediato do pedido e sem
que seja ordenada a notificação para alegações escritas, nenhuma prova reunida
contende com a questão controvertida alegada na PI da impugnação.
II — Os pedidos de reembolso de IVA devem, nos termos do n.º 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10, ser remetidos às entidades ali referidas, não cabendo ao
sujeito passivo de IVA optar pela remessa, a umas ou outras, consoante a localização da sua sede ou a do estabelecimento centralizador das suas operações.
III — No caso de o contribuinte ter remetido o pedido de reembolso (que veio a ser deferido) para a Direcção de Finanças da área em que tem a escrita centralizada, e
não para a Direcção de Finanças da área da sua sede e porque se impunha, face
ao disposto no n.º 2 do art. 61º da LGT, que o órgão da administração tributária
material ou territorialmente incompetente enviasse as peças do procedimento
para o órgão da administração tributária competente no prazo de 48 horas após a
declaração de incompetência, não é de considerar que aquele facto (apresentação
do pedido na Direcção de Finanças incompetente), seja, só por si, necessária e
causalmente adequado para o atraso que ocorreu na concessão do reembolso,
em termos de o erigir como gerador de atraso imputável ao contribuinte ou como
facto determinante da suspensão do prazo de contagem dos juros até à data em
que, efectivamente, veio a ocorrer o deferimento do pedido de reembolso (nº 8 do
Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10).
Processo n.º 454/12-30.
Recorrente: SOMIT — Sociedade de Madeiras Industrializadas e Transformadas, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Somit – Sociedade de Madeiras Industrializadas e Transformadas, S.A., recorre da sentença
que, proferida pelo TAF de Coimbra, julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra
o acto de indeferimento, por parte da DSRIVA, do pedido de juros indemnizatórios respeitantes a reembolso de IVA do período de Maio de 2001.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
(i) Verifica-se a ocorrência de uma nulidade processual (cfr. artigo 201º do CPC), por não notificação das partes para apresentação de alegações, em violação do disposto no artigo 120º do CPPT,
(ii) dado ter havido produção de prova documental, designadamente a junção das informações
oficiais a que aludem os nºs. 2 e 3 do artigo 115º do CPPT, posteriormente à fase dos articulados,
(iii) não se podendo considerar inexistir, “in casu”, a fase de produção de prova, a que aludem os
artigos 114º e ss. do CPPT.
(iv) A dita omissão da notificação das partes para apresentar alegações é susceptível de influir na
decisão da causa.
(v) A faculdade de “conhecimento imediato do pedido” a que alude o artigo 113º do CPPT só é
admissível nas situações em que não há lugar à instrução adicional do processo, prevista nos artigos 114º
e ss. do CPPT.
(vi) A falta de prévia notificação das partes para apresentar alegações representa mesmo uma
violação do princípio do contraditório e da igualdade de meios processuais (artigos 3º n.º 3 do CPC e
98º da LGT),
(vii) designadamente, da Impugnante em relação à Contestação e aos documentos juntos pela FP,
ou mesmo em relação a outros documentos entretanto conduzidos aos autos, nomeadamente o próprio
processo administrativo ou outras informações oficiais.
Sem prescindir,
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(viii) Contrariamente ao pressuposto na douta Sentença recorrida, não se provou que o envio dos
elementos e documentos elencados no n.º 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10, à Direcção
de Finanças de Viseu, haja causado o atraso na efectivação do reembolso.
(ix) Uma vez que a douta Sentença recorrida assenta nessa pressuposição errónea, padece, por
isso, de erro de julgamento.
Ainda sem prescindir,
(x) A douta Sentença recorrida interpreta e aplica erradamente o disposto no n.º 2 do Despacho
Normativo n.º 342/93, de 30/10.
(xi) Já que as hipóteses aí previstas, como resulta do texto da lei, são alternativas e não “sucessivas”.
(xii) Os artigos 2º n.º l, als. a), b) e c), n.º 2 e n.º 3 do CIRC, 69º n.º 3 ou 70º n.º l do CIVA, mencionados na douta Sentença recorrida, também não permitem a leitura preconizada neste aresto.
(xiii) Sendo certo que a fiscalização tributária era então da competência dos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Viseu, em virtude da Impugnante ter a sua
escrita centralizada em Mangualde - conforme se reconhece expressamente no projecto decisório que
fundamenta o despacho aqui impugnado.
(xiv) Em matérias de incidência tributária e de garantias do contribuinte - designadamente o direito a juros indemnizatórios - vigora o princípio da legalidade e tipicidade, consagrado no artigo 103º
n.º 2 da CRP.
(xv) Enquanto “garantia do contribuinte”, o direito a juros indemnizatórios constitui, desse modo,
“elemento essencial dos impostos” e, por isso, matéria sujeita a reserva de lei parlamentar.
(xvi) Daí advindo a inadmissibilidade legal da interpretação da norma legal sem correspondência
com o texto da lei (cfr. artigos 11º n.º l da LGT e 9º n.º 2 do CC).
(xvii) Deste modo, e como se referiu, a douta Sentença recorrida padece de errada interpretação
e aplicação destas disposições legais.
(xviii) E de errada interpretação e aplicação do n.º 8 do artigo 22º do CIVA e 43º n.º 3 a) da
LGT.
Sendo certo que,
(xix) Conforme factualidade provada, apesar de a Impugnante ter sede no distrito de Coimbra, à
data dos factos tinha instalações permanentes em Mangualde, distrito de Viseu, nelas tendo centralizados
os seus serviços administrativos, escrita e direcção, desde 17 de Novembro de 1997.
(xx) Acaso se julgasse territorialmente incompetente, estava a Direcção de Finanças de Viseu
legalmente obrigada a, no prazo legal máximo de 48 horas, remeter os elementos recebidos à Direcção
de Finanças de Coimbra - conforme lhe impunha o artigo 61º n.º 2 da LGT.
(xxi) Não se vê, por isso, como é que o envio dos elementos em causa a uma Direcção de Finanças
alegadamente territorialmente incompetente alguma vez poderia provocar o atraso na concessão do
reembolso de IVA em causa.
(xxii) Nos termos do n.º 8 do artigo 22º do CIVA, a AF dispunha até ao fim do 3º mês seguinte
ao da apresentação do pedido de reembolso de IVA para apreciar e conceder esse mesmo reembolso,
suscitando as questões que entendesse convenientes para esse efeito - o que não fez.
Mais,
(xxiii) A douta Sentença recorrida interpreta e aplica erradamente os princípios legais da boa-fé,
da protecção da confiança e o dever da AF colaborar com o contribuinte, os quais vinculam a AF.
(xxiv) Princípios legais, esses, consagrados nos artigos 6º-A do CPA, 55º e 59º da LGT, e 48º n.º l
do CPPT, entre outros.
(xxv) Com efeito, provou-se e reconheceu-se, no douto aresto, que o procedimento da Recorrente
sempre havia sido seguido, sem quaisquer objecções da AF, e sem quaisquer repercussões na concessão
dos reembolsos de IVA.
(xxvi) Aliás, neste segmento fundamentado a douta Sentença padece de nulidade por contradição entre a decisão e a respectiva fundamentação (cfr. artigo 668º n.º l c) do CPC): invoca a violação
administrativa daqueles princípios, mas julga a impugnação improcedente.
Sem prescindir,
(xxvii) Ainda que, por mera hipótese, estivesse correcta a interpretação legal preconizada na douta
Sentença recorrida, o n.º 8 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10 apenas permitia a suspensão
do prazo de contagem dos juros indemnizatórios previstos no n.º 8 do artigo 22º do CIVA,
(xxviii) nunca o indeferimento “tout court” do pedido desses mesmos juros indemnizatórios,
conforme aconteceu “in casu”.
(xxix) Pelo que a douta Sentença padece igualmente de errada interpretação e aplicação do disposto
no n.º 8 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10.
Assim,
(xxx) São devidos juros indemnizatórios entre 01.10.2001 e a data da efectivação do reembolso,
05.09.2002.
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Termina pedindo o provimento do recurso, a consequente revogação da sentença recorrida e que se
julgue procedente a impugnação e se reconheça o seu direito a juros indemnizatórios, entre 1/10/2001
e 5/9/2002.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O mmo. juiz do Tribunal «a quo» emitiu pronúncia quanto à invocada nulidade.
1.5. MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«Conforme decorre das conclusões de recurso apresentadas, resultam as seguintes questões para
apreciação:
- se foi praticada uma nulidade processual - art. 201º do C.P.C.-, por não notificação das partes
após contestação e aos documentos juntos pela F.P. e por se ter feito uso da faculdade de “conhecimento
imediato do pedido” a que alude o art. 113º do C.P.P.T. em caso em que não seria admissível por não
ter havido instrução adicional do processo, conforme previsto no art. 114º e ss. do C.P.P.T., defendendo-se no mesmo ter ocorrido violação do disposto no art. 120º do C.P.P.T. e dos princípios processuais
contidos nos arts. 3º n.º 3 do C.P.C, e 98º da L.G.T.;
- se são devidos juros indemnizatórios entre 1.10.2001 e a data do reembolso de IVA, 5.9.2002,
por o n.º 8 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10, apenas permitir a suspensão da contagem dos
ditos juros previstos no n.º 8 do art. 22º do CIVA e nunca o seu indeferimento.
Analisemos.
A Mma. juiz rebateu tal nos termos constantes de fls. 130 e 131.
E parece ser de lhe reconhecer razão, no caso de não ter sido remetido o processo administrativo,
nem resultar matéria controvertida para apreciar que não seja apenas de direito, o que resultará precisamente do previsto no art. 113º do C.P.P.T., em que se prevê que o juiz de tal “conhecerá” (() Conforme
admite ainda Jorge Lopes Sousa, em CPPT, Vol. V, p. 250).
Com efeito, do único documento junto, resultante da consulta ao cadastro, extraído, não parece
resultar qualquer matéria controvertida face ao que tinha já sido alegado na impugnação.
Quanto à segunda questão, há muito que existe jurisprudência consolidada vai no sentido de ser
de verificar ainda a existência de culpa por parte da A.T., bem como se o imposto era devido - assim,
ac. do Pleno do S.T.A. de 29-9-93, proferido no recurso n.º 15483, publicado no Ap. ao D.R. de 8-5-96,
p. 3045, e ac. do S.T.A. de 27-11-96, proferido no rec. n.º 20775.
Ora, sendo de concordar com o alegado na parte referente às consequências do pedido ter sido
indevidamente dirigido, quais sejam a do acto dever ter sido dirigido ao órgão da A.T. territorialmente
competente ao fim de 48 horas, nos termos do art. 61º n.º 2 da L.G.T., e tendo o pedido acabado por
ser deferido, o recurso não deixará de proceder.
Com efeito, na impugnação é ainda de conhecer do pedido tal como o mesmo se encontra formulado,
nos termos decorrentes do previsto no art. 100º da L.G.T., não repugnando que aquele período de 48
horas seja apenas de considerar como de suspensão de prazo previsto no n.º 8 do art. 22º do C.I.V.A..
Concluindo, parece que o recurso é de proceder, sendo de anular o decidido e condenar no pedido
indemnizatório de juros, ao que não obsta a dita suspensão.»
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A Impugnante, Somit - Sociedade de Madeiras Industrializadas e Transformadas, S.A., tinha
sede, pelo menos no ano de 2001, na Quinta da Poça, São Paio de Gramaços, concelho de Oliveira
do Hospital, distrito de Coimbra [cfr. fls. 10, 8 e 45, além da fundamentação da decisão impugnada,
referida no ponto 6., infra].
2. Todavia, igualmente tinha instalações permanentes em Mangualde, distrito de Viseu, nelas
tendo centralizados os seus serviços administrativos, escrita e direção, desde 17 de novembro de 1997
[cfr. fundamentação da decisão impugnada, referida no ponto 6., infra].
3. No âmbito da sua atividade sujeita a Imposto sobre o Valor Acrescentado, a Impugnante viu-se
na situação de ser reembolsada pelo Fisco de tal tributo, relativamente ao período de maio de 2001, e
no montante de € 111.379,31, tendo para o efeito remetido o competente pedido de restituição, e demais
documentação necessária, em 9 de junho de 2001, para a Direção de Finanças de Viseu - Divisão de
Prevenção e Fiscalização Tributária -, como habitualmente fazia [cfr. fls. 5-7 e 8].
4. Aquele pedido de reembolso foi-lhe deferido por despacho de 29 de agosto de 2002 e em 5 de
setembro de 2002 foi-lhe restituída aquela importância [cfr. fls. do ponto anterior].
5. Não tendo sido o reembolso acompanhado da importância relativa a juros indemnizatórios, no
início de dezembro de 2002 reclamou a Impugnante ao Exmo. D.tor. dos Serviços de Reembolso de
Imposto sobre o Valor Acrescentado lhe fossem, outrossim, liquidados aqueles juros entre l de novembro
de 2001 e a data do reembolso, mercê do facto de este ter sido efetuado muito para além do termo do
terceiro mês após o da apresentação daquele pedido, in casu 31 de outubro de 2001, termo do prazo
legal para tanto estabelecido, para além de reclamar também os juros de mora vencidos e vincendos
até integral pagamento daqueles juros [cfr. fls. 5-7].
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6. No termo do respetivo procedimento, por despacho comunicado à Impugnante por ofício de
28 de março de 2003, que lhe chegou a 3 de abril seguinte, foi-lhe indeferido aquele pedido, com
fundamento em que
«[tendo sede no distrito de Coimbra, apesar de possuir estabelecimento estável no de Viseu], ficou a Impugnante obrigada à remessa da documentação referida no n.º 2 do diploma legal [Despacho
Normativo 342/93 de 30 de outubro] à Direcção Distrital de Finanças da área da sede [...] [Mas] os
pedidos de reembolso do IVA estão a ser informados internamente através da Direcção de Finanças
de Viseu, e não da Direcção de Coimbra, pelo facto de o sujeito passivo ter a escrita centralizada em
Mangualde, e remeter a documentação a que se refere o n.º 2 [citado] [...] para a Direcção de Finanças
da área da localização da escrita. § Este procedimento afigura-se-nos incorrecto, de acordo com o n.º 2
[do diploma já invocado] sem prejuízo de, no caso de os documentos obrigatórios não permitirem aferir
da legitimidade do crédito, solicitarem aos SPIT da área da centralização da escrita informação externa,
para complemento ou confirmação da informação interna. § Verifica-se no entanto que, por norma,
os reembolsos deste sujeito passivo são informados internamente através da Direcção de Finanças de
Viseu, apesar de no processo não constar qualquer informação externa. § [...] [Embora] incorrecto não
teria inconvenientes para a Administração Tributária. Poderá, no entanto, originar atrasos na apreciação
e tratamento dos reembolsos. § [...] [Aquele procedimento da Impugnante, entendido incorreto,] altera
os procedimentos internos dos Serviços [podendo] originar atrasos no encaminhamento interno da
documentação [...] consequentemente [...] no processamento dos reembolsos. [...] [Mesmo sendo esta
a primeira vez que ocorre atraso no reembolso à Impugnante] a verificação do atraso será sempre imputável ao contribuinte por motivo de incumprimento com o estatuído no n.º l do Despacho Normativo [...]
pelo que, de acordo com o estatuído no n.º 8 do mesmo diploma legal, não assistirá ao sujeito passivo
direito aos juros indemnizatórios solicitados.) [cfr. fls. 30-32, em conjugação com fls. 29 e 34].
7. Na sequência da receção da decisão referida no ponto anterior, a Impugnante suscitou a 21 de
abril de 2003 a presente impugnação, [cfr. fls. l].
3. Em aplicação do direito a esta factualidade, a sentença veio a considerar, em síntese:
1) Quanto à interpretação do disposto nos nºs. 1 e 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de
30/10:
Com vista a reenquadrar o processamento de avaliação e decisão de pedidos de reembolso de
quantias suportadas em sede de IVA, face às alterações de regime então ocorridas no âmbito desse
imposto e para efeitos do art. 40º do CIVA, bem como para integrar o cumprimento do disposto nos
arts. 22º n.º 9 e 77º n.º 1 do mesmo Código, o Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10, veio estabelecer
que a declaração periódica prevista no art. 40º do CIVA, com pedido de reembolso, seja apresentada à
Direção de Serviços de Reembolsos de Imposto sobre o Valor Acrescentado no prazo legal e que, se for
superior a 10.000 contos, esse pedido, para além de instruído com os demais elementos necessários,
deve ser apresentado pelo contribuinte à Direção Distrital de Finanças da área «da sua residência ou
sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável».
Embora este normativo ofereça como elemento de conexão para identificação de qual a entidade
concreta que deva receber pedidos de reembolso, três alternativas, consoante o sujeito passivo de IVA: a
da área de localização da sua sede/[residência], ou a da sua direção efetiva, ou a do seu estabelecimento
estável, o que ali se estabelece são, contudo, três critérios, de aplicação sucessiva, para identificação
do serviço para tanto competente: a situação-regra, a normal, é a Direção de Finanças da área da
sede do sujeito passivo de Imposto sobre o Valor Acrescentado (ou da área da sua residência, no caso
das pessoas singulares) e, na inexistência ainda de uma tal definição, socorre-se então o diploma do
local da sua direção efetiva, nomeadamente para as sociedades irregulares ou entidades desprovidas
de personalidade jurídica, ou ainda não completamente estabelecidas ou constituídas, acrescentando-se ainda um último critério para as sociedades e entidades estrangeiras, cuja sede ou direção efetiva
está, portanto, radicada fora do território português.
Tal repartição, por indicação sucessiva das diferentes Direções de Finanças competentes para a
receção e processamento de pedidos e respectiva documentação está em consonância com as soluções
análogas para as diferentes situações em que pode encontrar-se uma pessoa coletiva, sujeita passiva
de IVA, relativamente às quais o legislador dispõe sobre quem é sujeito a IRC (cfr. o art. n.º l e suas
als. a), b) e c) e nºs. 2 e 3 do CIRC, sendo que o n.º 3 do art. 69º do CIVA remete para aquele Código
e o art. 70º do CIVA reproduz aquele art. 2º do CIRC, adaptado embora à especificidade do IVA.
Assim, não cabe ao sujeito passivo de IVA optar pela remessa, a uma ou a outra Direção de
Finanças, consoante a localização da sua sede ou a do estabelecimento centralizador das suas operações, para efeitos de envio dos seus pedidos de reconhecimento de crédito de imposto e respetivo
reembolso.
Pelo que, tendo a impugnante optado pela remessa do seu pedido de reembolso relativo a Maio
de 2001 à Direção de Finanças de Viseu, em vez de o remeter à de Coimbra, por ali ter a sua direção
efetiva (diversa da localização da sua sede), arcou consequentemente com a dilação inusitada da decisão sobre o seu pedido e correspondente reembolso da quantia de imposto de que se tornara credora
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durante aquele mês, porque não cumpriu o estabelecido não só no n.º 2 do citado Despacho Normativo,
como também e desde logo as normas dos arts. 69º n.º 3 e 70º n.º 1 do CIVA, às quais, aliás, aquele
Despacho se subordina formalmente.
2) Quanto à questão de a contagem dos juros indemnizatórios ser suspensa com o incumprimento
daquela disciplina, nos termos do ponto 8 do referido Despacho Normativo:
Por um lado, a possibilidade de sujeitar a AT ao prazo normal de decisão só opera quando simultaneamente o contribuinte observe as normas aplicáveis à formulação do pedido de reembolso e,
por outro, induz ao cumprimento da disciplina ali fixada. Ora, como se viu, tal não sucedeu in casu,
e num aspeto com implicações diretas no tempo necessário à apreciação do pedido, sem que nessa
demora ou atraso possam, ainda assim, reconhecer-se causas imputáveis à AT, o que se compagina
com o facto de a discrepância entre o estabelecido sobre qual deva ser a entidade recetora do pedido
em causa e aquela que o foi realmente ser eloquente quanto à possibilidade de a errónea expedição
ter repercussão no tempo necessário à reunião da informação e à tramitação do pedido.
Daí que seja também correta, neste segmento, a decisão impugnada, ao não reconhecer o direito
aos peticionados juros indemnizatórios, que decorreriam de um tal atraso, se imputável fosse à AT,
nos termos quer do art. 22º n.º 8 do CIVA, quer do art. 43º n.º 3 e alínea a) da LGT, uma vez que,
conjugando esse art. 22º n.º 8 com o ponto 8 do Despacho Normativo, o termo do prazo de decisão
se considera suspenso, para efeito de vencimento de juros indemnizatórios, donde seja coerente que
não ocorra o seu vencimento, se ultrapassado aquele, quando a demora resulte de comportamento do
contribuinte, que inobservou o estabelecido no ponto 2 desse mesmo Despacho.
E consequente com esta conclusão é, igualmente, a questão do vencimento de juros de mora,
determinando a improcedência do respetivo pedido.
Acresce que, apesar de mal se perceber que a AT nunca haja alertado a impugnante para a inexistência da faculdade de opção, não se mostra violado, quanto à causa, o princípio da confiança.
4.1. A recorrente invoca, desde logo, a nulidade processual (art. 201º do CPC) por omissão de
notificação das partes para apresentação de alegações, em violação do disposto no artigo 120º do
CPPT (Conclusões 1 a 7) e na Conclusão 26 imputa à sentença a nulidade, por contradição entre os
fundamentos e a decisão (art. 668º n.º l c) do CPC) por invocar violação administrativa dos princípios
aqueles princípios legais da boa-fé, da protecção da confiança e do dever de colaboração, consagrados
nos arts. 6º-A do CPA, 55º e 59º da LGT, e 48º n.º l do CPPT, mas, no entanto, concluir pela improcedência da impugnação.
Vejamos.
Para a impugnante ocorreu a nulidade processual prevista no art. 201º do CPC, uma vez que não
lhe foi dada a oportunidade de alegar antes da sentença, sendo que, com a contestação, foi junta prova
documental útil para a decisão, exigindo-se, portanto, alegações previamente à prolação da decisão.
E, na verdade, verifica-se que após ter sido, pelo despacho de fls. 48, indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, notificado este, os autos foram com Vista ao MP e se passou de imediato
ao conhecimento do mérito da impugnação, com a prolação da sentença.
Sem que tivesse sido ordenada notificação das partes para alegações (art. 120º do CPPT).
Todavia, como refere o sr. Juiz, se é verdade que as partes devem ser ouvidas sobre elementos que
desconheçam e nos quais a decisão possa vir a suportar-se,(1) também é verdade que, no caso foi dada à
impugnante a oportunidade de se pronunciar sobre o conteúdo da contestação, o que inclui, obviamente,
a prova documental já junta aos autos e que aquela pressupunha (e com a contestação apenas foi junto
o print informático resultante da consulta ao cadastro) sendo que nenhuma prova reunida contende
com qualquer das questões controvertidas alegadas na PI da impugnação, não se verificando, portanto,
diminuição alguma das garantias de defesa ou violação do princípio do contraditório.
Improcede, pois, esta invocada nulidade processual e, consequentemente, as Conclusões 1 a 7.
4.2. No que se refere à nulidade imputada à sentença (contradição entre os fundamentos e a decisão
- cfr. art. 125º do CPPT e alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC), também ela não se verifica.
Com efeito, atentando no teor da sentença e se bem a interpretamos, o que se diz na parte final
(aqui em causa) mais não é do que um reforço opinativo a título de «obiter dictum», onde se reafirma
que «é de manter» a decisão impugnada e onde, no mais, se tecem considerações sobre «a impressão
que fica» pelo facto de a AT, face ao comportamento reiterado da impugnante, não a ter alertado para
os riscos em que incorria com tal proceder e não, como parece pretender a recorrente, considerações
tendentes à apreciação de violação dos princípios legais da boa-fé, da protecção da confiança e do dever
de colaboração, consagrados nos arts. 6º-A do CPA, 55º e 59º da LGT, e 48º n.º l do CPPT, que, aliás,
nesta vertente, não foram invocados na Petição Inicial.
Improcede, portanto, a Conclusão 26 das alegações do recurso.
5. Nas demais Conclusões imputam-se à sentença erros de julgamento decorrentes de:
- errada subsunção dos factos ao direito (Conclusões 8 e 9);
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- errada interpretação e aplicação do disposto no n.º 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de
30/10 e nos arts. 2º n.º l, als. a), b) e c), n.º 2 e n.º 3 do CIRC, 69º n.º 3 ou 70º n.º l do CIVA (Conclusões 10 a 17);
- errada interpretação e aplicação do n.º 8 do art. 22º do CIVA e do art. 43º n.º 3 a) da LGT (Conclusões 18 a 22);
- errada interpretação e aplicação dos princípios legais da boa-fé, da protecção da confiança e
do dever de colaboração, consagrados nos arts. 6º-A do CPA, 55º e 59º da LGT, e 48º n.º l do CPPT
(Conclusões 23 a 25);
- errada interpretação legal do disposto no n.º 8 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10
(Conclusões 27 a 29);
Vejamos, pois, cada uma dessas questões.
5.1. Quanto à errada subsunção dos factos ao direito, diz a recorrente que não se tendo provado
que o envio dos elementos e documentos elencados no n.º 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de
30/10, à Direcção de Finanças de Viseu, haja causado o atraso na efectivação do reembolso, a sentença
enferma de erro de julgamento por ter assentado nessa pressuposição errónea.
Mas não é verdade.
Com efeito, no n.º 6 do Probatório reproduz-se a fundamentação da decisão de indeferimento
do pedido de juros indemnizatórios, da qual consta, além do mais, que o procedimento utilizado pela
impugnante «Poderá, no entanto, originar atrasos na apreciação e tratamento dos reembolsos. § [...]
[Aquele procedimento da Impugnante, entendido incorreto,] altera os procedimentos internos dos Serviços [podendo] originar atrasos no encaminhamento interno da documentação [...] consequentemente
[...] no processamento dos reembolsos.»
É, pois, por apelo a esta fundamentação que a sentença refere que, tendo a impugnante optado pela
remessa do pedido de reembolso relativo a Maio de 2001 à Direcção de Finanças de Viseu, em vez de
o remeter à de Coimbra, por ali ter a sua direcção efectiva (diversa da localização da sua sede), arcou
consequentemente com a dilação inusitada da decisão sobre o pedido e correspondente reembolso da
quantia de imposto, porque não cumpriu o estabelecido não só no n.º 2 do citado Despacho Normativo,
como também e desde logo as normas dos arts. 69º n.º 3 e 70º n.º l do CIVA.
E, como assim, improcedem as Conclusões 8 e 9.
5.2. Quanto à alegação relativa a errada interpretação e aplicação do disposto no n.º 2 do Despacho
Normativo n.º 342/93, de 30/10 e nos arts. 2º n.º l, als. a), b) e c), n.º 2 e n.º 3 do CIRC, 69º n.º 3 ou 70º
n.º l do CIVA, bem como a errada interpretação e aplicação do n.º 8 do art. 22º do CIVA e do art. 43º
n.º 3 a) da LGT, também a recorrente carece de razão legal.
Com efeito, nos termos do n.º 8 do art. 22º do CIVA, «Os reembolsos de imposto, quando devidos,
devem ser efectuados pela Direcção-Geral dos Impostos até ao fim do 3º mês seguinte ao da apresentação
do pedido, findo o qual podem os sujeitos passivos solicitar a liquidação de juros indemnizatórios nos
termos do artigo 43º da lei geral tributária» e, por sua vez, os nºs. 1 e 2 do citado Despacho Normativo
n.º 342/93, de 30/10, dizem o seguinte:
«1 - Todos os sujeitos passivos que solicitem reembolsos através da declaração periódica prevista
no artigo 40º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) devem remeter a respectiva
declaração periódica dentro do prazo legal, bem como os elementos referidos na alínea b) do n.º 5 do
presente despacho normativo, sendo caso disso, à Direcção de Serviços de Reembolsos, apartado 8220,
Avenida de João XXI, 76, 1802 Lisboa Codex, em envelope normal devidamente estampilhado.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os contribuintes aí referidos que solicitem reembolsos de montante superior a 10000 contos devem remeter à direcção distrital de finanças da área
da sua residência ou sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável, ou às unidades orgânicas dos
serviços centrais da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, consoante as competências atribuídas a cada um destes serviços em matéria de fiscalização tributária, os seguintes elementos:
(…)»
Ora, como bem diz a sentença recorrida, embora no n.º 2 deste Despacho Normativo se refiram,
como elemento de conexão para identificação de qual a entidade concreta que deva receber pedidos de
reembolso, três alternativas, consoante a situação do sujeito passivo de IVA (a da área de localização
da sua residência ou sede, ou a da sua direcção efectiva, ou a do seu estabelecimento estável), estas
reconduzem-se a três critérios, de aplicação sucessiva, para identificação do serviço para tanto competente: na situação-regra é a Direcção de Finanças da área da sede do sujeito passivo de IVA (ou da
área da sua residência, no caso das pessoas singulares), na inexistência ainda de uma tal definição, é
a Direcção de Finanças do local da direcção efectiva (como será o caso para as sociedades irregulares
ou entidades desprovidas de personalidade jurídica, ou ainda não completamente estabelecidas ou
constituídas) e acrescenta-se ainda um último critério, para as sociedades e entidades estrangeiras, cuja
sede ou direcção efectiva está, portanto, radicada fora do território nacional.
Esta repartição, por indicação sucessiva das diferentes Direcções de Finanças competentes para a
recepção e processamento de pedidos e respectiva documentação está em consonância com as soluções
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análogas para as diferentes situações em que pode encontrar-se uma pessoa colectiva, sujeito passivo
de IVA, relativamente às quais o legislador dispõe sobre quem é sujeito a IRC (2) e está igualmente em
consonância com os critérios contantes do art. 19º da LGT.
Não cabe, portanto, ao sujeito passivo de IVA optar pela remessa, a uma ou a outra Direcção de
Finanças, consoante a localização da sua sede ou a do estabelecimento centralizador das suas operações, para efeitos de envio dos seus pedidos de reconhecimento de crédito de imposto e respectivo
reembolso.
E assim sendo, a sentença recorrida, ao concluir que é imputável à recorrente a dilação da decisão
sobre o seu pedido e correspondente reembolso da quantia de imposto aqui em questão, pelo facto de
ela ter optado (em violação do estabelecido no n.º 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10, bem
como do disposto nos arts. 69º n.º 3 e 70º n.º l do CIVA) pela remessa do pedido de reembolso relativo a
Maio de 2001 à Direcção de Finanças de Viseu (na área da qual tinha centralizados, desde 17/11/1997,
os seus serviços administrativos, escrita e direcção) em vez de o remeter à de Coimbra (na área da qual
tinha sede, pelo menos no ano de 2001), não enferma de erro na interpretação e aplicação do disposto
no n.º 2 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10 e nos arts. 2º n.º l, als. a), b) e c), n.º 2 e n.º 3 do
CIRC, 69º n.º 3 ou 70º n.º l do CIVA, nem de erro na interpretação e aplicação do disposto no n.º 8 do
art. 22º do CIVA e no art. 43º n.º 3 a) da LGT.
Improcedem, pois, as Conclusões 10 a 22.
5.3. Quanto à alegação relativa à errada interpretação e aplicação dos princípios legais da boa-fé,
da protecção da confiança e do dever de colaboração, consagrados nos arts. 6º-A do CPA, 55º e 59º
da LGT, e 48º n.º l do CPPT (Conclusões 23 a 25), valem aqui as considerações acima expendidas, a
respeito da invocada nulidade da sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão.
5.4. Finalmente, quanto à alegação de que a sentença erra na interpretação legal do disposto no
n.º 8 do Despacho Normativo n.º 342/93, de 30/10, a recorrente sustenta que, ainda que se tivesse
por correcta a interpretação legal preconizada na sentença recorrida, o dito n.º 8 apenas permitiria a
suspensão do prazo de contagem dos juros indemnizatórios previstos no n.º 8 do artigo 22º do CIVA,
mas nunca o indeferimento “tout court” do pedido desses mesmos juros indemnizatórios, conforme
no caso sucedeu.
Vejamos.
De acordo com o estabelecido neste n.º 8 do Despacho Normativo «O não cumprimento do disposto nos nºs. 1, 2, 3 e 4 ou das alíneas b) e d) do n.º 5 do presente despacho, bem como a remessa
dos elementos aí previstos para além da data do envio da declaração periódica ao SIVA, determinam
a suspensão do prazo de contagem dos juros previstos no n.º 8 do artigo 22º do CIVA.»
E neste n.º 8 do art. 22º do CIVA (acima já transcrito) dispõe-se que os reembolsos de imposto,
quando devidos, devem ser efectuados até ao fim do 3º mês seguinte ao da apresentação do pedido,
findo o qual podem os sujeitos passivos solicitar a liquidação de juros indemnizatórios nos termos do
art. 43º da LGT.
Ou seja, caso os reembolsos sejam efectuados para além do termo do referido prazo, para além
de a AT ter, por um lado, a possibilidade de se eximir ao pagamento dos juros indemnizatórios que
venham a ser pedidos, demonstrando que o atraso é devido a facto imputável ao contribuinte, também,
por outro lado, o n.º 8 do Despacho Normativo n.º 342/93 estabelece que ocorrerá a suspensão do prazo
de contagem dos juros, em caso de se demonstrar o não cumprimento das obrigações aí referidas, ou
que a remessa dos elementos ali previstos se verificou para além da data do envio da declaração periódica ao SIVA.
Ora, no caso, embora a AT tenha fundamentado o indeferimento do pedido de juros indemnizatórios
na circunstância de o atraso ser imputável ao contribuinte, por este ter, em desrespeito pelo disposto no
n.º 2 do Despacho Normativo citado, optado pela remessa do pedido de reembolso para a Direcção de
Finanças de Viseu, em vez de o remeter à Direcção de Finanças de Coimbra, sempre importaria, como
salienta o MP, atentar no disposto no invocado n.º 2 do art. 61º da LGT, que impõe que o órgão da administração tributária material ou territorialmente incompetente envie as peças do procedimento para o
órgão da administração tributária competente no prazo de 48 horas após a declaração de incompetência,
considerando-se o requerimento apresentado na data do primeiro registo do processo.
E, nesta base, e uma vez que o pedido de reembolso acabou por ser deferido, não pode concluir-se
que aquele facto (apresentação do pedido na Direcção de Finanças de Viseu), só por si, foi necessária
e causalmente adequado para o atraso que ocorreu na concessão do reembolso, em termos de o erigir
como gerador de atraso imputável ao contribuinte ou como facto determinante daquela suspensão do
prazo de contagem dos juros até à data em que, efectivamente, veio a ocorrer o deferimento do pedido
de reembolso.
Daí que, a sentença recorrida, que, tal como a decisão impugnada, assim também o não entendeu,
não deva manter-se, procedendo, portanto, o recurso com esta fundamentação.
Neste contexto e pelo exposto impõe-se a revogação da sentença recorrida e impõe-se a anulação
da decisão impugnada (decisão da DSRIVA, que indeferiu o pedido de reconhecimento e prestação de
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juros indemnizatórios e moratórios sobre o montante do reembolso de IVA relativo ao período de Maio
de 2001) e, em consequência, impõe-se, igualmente, conhecer de tal pedido, julgando-o procedente
e reconhecendo-se que a impugnante tem direito a juros indemnizatórios no peticionado montante de
6.600,30 Euros, por atraso no dito reembolso, acrescido de juros de mora vencidos e vincendos até
integral pagamento.
Procedendo, pois, o recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em:
a) Dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e anular a decisão impugnada (decisão
da DSRIVA, que indeferiu o pedido de reconhecimento e prestação de juros indemnizatórios e moratórios sobre o montante do reembolso de IVA relativo ao período de Maio de 2001).
b) Julgar procedente o pedido de juros indemnizatórios formulado e reconhecer que a impugnante
tem direito aos mesmos no peticionado montante de 6.600,30 Euros, por atraso no reembolso de IVA
relativo ao período de Maio de 2001, acrescido de juros de mora vencidos e vincendos até integral
pagamento.
Custas pela Fazenda Pública, mas apenas na instância.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Fernanda
Maçãs.
(1) (Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. II, 6ª edição,
Áreas Editora, 2011, anotação 3 ao art. 113º, pp. 249 e ss., bem como os acs. desta Secção do STA, de 2/6/2010, rec. n.º 026/10
e de 11/3/2009, rec. n.º 01032/08, referenciados pela recorrente.)
(2) (Cfr. o art. 2º n.º l e suas als. a), b) e c) e nºs. 2 e 3 do CIRC, sendo que o n.º 3 do art. 76º (numeração actual) do
CIVA remete para o disposto no CIRS e no CIRC e o art. 77º do CIVA reproduz aquele art. 2º do CIRC, adaptado embora à
especificidade do IVA.)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Contra-ordenação: Prescrição do procedimento.
Sumário:
I — O objectivo do n.º 3 do artigo 28º do RGCO é estabelecer um prazo máximo
findo o qual o procedimento contra-ordenacional já não pode ter lugar, apesar
da ocorrência de eventos interruptivos.
II — Mas esse prazo máximo não é aplicado se o prazo de prescrição se extinguir antes
da ocorrência de nova causa de interrupção.
Processo n.º 456/12-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: J. Silva & Leitão, Lda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. O Ministério Público interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa que, por prescrição, julgou extinto o procedimento de contra-ordenação instaurado contra J. Silva
e Leitão, Lda, identificada nos autos, pela prática da contra-ordenação prevista no n.º 6 do artigo 33º
do Código dos Imposto Especiais de Consumo.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. A douta sentença, ora recorrida, declarou extinto o procedimento contra-ordenacional pela prática
de infracção p.p. pelas disposições conjugadas do artº 33º, n.º 6 do Código dos Impostos Especiais de
Consumo, aprovado pelo D.L. 566/99, de 22.12, e arts. 109º, 96º, n.º 1, alínea b), 24º, n.º 2 e art. 26º,
n.º 4, todos do RGIT, aprovado pela lei n.º 15/2001, de 5.6;
2. No entendimento do MºPº, na data em que foi proferida a douta sentença, ora, recorrida 11.11.2011,
ainda se não tinha consumado o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional;
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3. A coima aplicada na decisão administrativa é de mil euros, todavia, afigura-se-nos não se verificar a excepção constante da última parte do n.º do artigo 83º do RGIT porquanto, estamos perante
processo iniciado antes de 31-12-2007 e, para estes, continua a vigorar a alçada de 3.740,98 Euros para
os Tribunais Judiciais de 1ª instância, fixada pelo n.º 1 do artigo 24º da Lei 3/99, na redacção dada pelo
DL 323/2001 de 17/12; sendo o valor da coima em causa nos presentes autos superior a um quarto da
alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª Instância - 935,25 Euros - o recurso é admissível;
4. O prazo de prescrição do procedimento pela prática da contra-ordenação em causa nestes autos
é de 5 anos nos termos do art. 33º, n.º 1 do RGIT, tendo iniciado a sua contagem em 19.03.2005 - data
da sua consumação;
5. Com a notificação da arguida da instauração do procedimento contra-ordenacional e para exercer
o seu direito de defesa - em 11.05.2005, cf. fls. 23 a 24 - interrompeu-se a prescrição nos termos do
art. 28º n.º 1, alínea a) e c) do RGCO (reinicia a contagem do prazo de 5 anos);
6. Com a notificação da decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima em 22.7.2005
- cf. fls. 38 a 40 - interrompeu-se, novamente, a prescrição nos termos do art. 28º, n.º 1, alínea d) do
RGCO;
7. A partir de Outubro de 2005 - cf. fls. 55 e 56 - o procedimento ficou pendente a partir da
notificação do despacho que procedeu ao exame preliminar do recurso da decisão administrativa que
aplicou a coima, circunstância que configura a causa de suspensão prevista no art. 27º-A n.º 1, alínea c)
da RGCO, na redacção dada pela Lei 109/2001 de 24/12 e que tem como limite máximo 6 meses nos
termos do n.º 2 do citado artigo 27-A; tal suspensão obsta ao decurso do prazo de prescrição, somando-se ao prazo máximo de 7 anos e meio, de prescrição do procedimento contra-ordenacional;
8. Ora, dispõe o art. 33º do RGIT que o procedimento por contra-ordenação se extingue, por efeito
da prescrição, logo que sobre a prática do facto sejam decorridos cinco anos; tal prazo interrompe-se e
suspende-se “nos termos estabelecidos na lei geral” (nº 3 do preceito citado), ou seja, designadamente
com a comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra ele tomados ou com qualquer
notificação, conforme dispõe o art. 28º do RGCO - Regime Geral das Contra-Ordenações, aprovado
pelo D.L.433/82, de 27.10., aplicável subsidiariamente (art. 30, alínea b) do RGIT);
9. Por força do disposto no n.º 3 do art. 28º do RGCO, aditado pela Lei n.º 109/2001, de 24.12., a
prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo
de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de metade;
10. Assim, no caso “sub-judice”, o prazo de prescrição do procedimento de contra-ordenacional
é de 5 anos, contudo, tendo havido factos interruptivos desse mesmo prazo, ter-se-á que considerar o
prazo máximo de prescrição do procedimento contra-ordenacional, isto é, 7 anos e meio, ressalvado
que seja o período de suspensão;
11. Em consequência, contado o prazo prescricional de 7 anos e meio, acrescido de seis meses de
suspensão, a partir de 19 de Março de 2005, verifica-se que o termo do prazo de prescrição ocorrerá
em 19.3.2013 pelo que ainda se não tinha consumado em 11.11.2011, data em que foi proferida a douta
sentença, ora recorrida;
12. A douta sentença, ora recorrida, ao não considerar as consequências dos factos interruptivos
e suspensivos previstos no artigo 28º e 27-A do RGCO violou o disposto no artigo 28º, n.º 3 do RGCO
pelo que deverá ser revogada, ordenando-se o prosseguimento dos autos;
13. Nos termos referidos e noutros que Vossas Excelências doutamente suprirão, deve ser concedido provimento ao presente recurso, revogando-se a douta decisão recorrida e substituída por outra
que ordene as diligências necessárias ao prosseguimento dos autos, observando o cumprimento do
disposto no artigo 28º, n.º 3 do RGCO.
2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
A. Em 19 de Março de 2005, um técnico verificador da Alfândega de Alverca, levantou à Arguida/
Recorrente, um auto de notícia, por alegada violação do art. 33º, n.º 6, do CIEC.
B. Com base no auto de notícia referido em A, o Director da Direcção Regional de Contencioso e
Controlo Aduaneiro de Lisboa, instaurou, contra a Arguida/Recorrente, um processo de contra-ordenação,
no qual, por despacho de 30-06-2005, lhe aplicou uma coima no montante de € 1000,00 - fls. 35;
C. A Arguida/Recorrente foi notificada da instauração do processo de contra-ordenação em 11 de
Maio de 2005 - fls. 24 e 26.
3. A sentença recorrida considerou que o procedimento por contra-ordenação está interrompido
porque já decorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 33º do REGIT
Disse-se o seguinte: «como resulta de A e de C dos factos provados, os factos constitutivos da
contra-ordenação ocorreram em 19 de Março de 2005 e a ora Recorrente foi notificada da instauração
do procedimento contra-ordenacional em 11 de Maio de 2005. O prazo de prescrição do procedimento
contra-ordenacional (de 5 anos) iniciou-se, assim, em 19 de Março de 2005 e interrompeu-se em 11 de
Maio de 2005. Desde 11 de Maio de 2005 até ao dia de hoje, decorreram, já, mais de seis anos, pelo
que o procedimento contra-ordenacional se encontra prescrito, ficando prejudicado o conhecimento
do fundamento do recurso».
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Diferente entendimento tem o Ministério Público, que considera que ainda não decorreu o prazo
prescricional, porque o prazo máximo de prescrição é de sete anos e meio e porque existiram duas causas
de interrupção, a notificação ao arguido da instauração do procedimento, de 11/5/2005, e a notificação
da decisão que aplicou a coima, de 22/7/2005, e uma causa de suspensão por seis meses, a decorrente
da pendência do recurso dessa decisão.
Diz o seguinte: «contado o prazo prescricional de 7 anos e meio, acrescido de seis meses de
suspensão, a partir de 19 de Março de 2005, verifica-se que o termo do prazo de prescrição ocorrerá
em 19.3.2013, pelo que ainda se não tinha consumado em 11.11.2011, data em que foi proferida a
douta sentença».
Mas feita a devida contabilidade, é evidente que o recorrente não tem razão.
O Ministério Público parte do princípio que o prazo de prescrição do procedimento é de sete
anos e meio e não de cinco. Mas, conforme preceitua o artigo 33º, n.º 1 do REGIT, o procedimento
pela contra-ordenação em causa extingue-se por efeito da prescrição logo que sobre a prática do facto
sejam decorridos cinco anos.
É evidente que, em consequência de eventos suspensivos ou interruptivos, um determinado prazo
prescricional pode extinguir-se muito para além daquele prazo de cinco anos. Como o artigo 33º do
REGIT remete para a «lei geral» nessa matéria, as causas de suspensão e de interrupção aplicáveis ao
caso são as previstas nos artigos 27º-A e 28º do DL n.º 433/82 de 27 de Novembro (Regime Geral das
Contra-ordenações).
Pelo facto de terem ocorrido duas causas de interrupção e uma de suspensão, o recorrente entende
que o prazo máximo de prescrição é de sete anos e meio, dado o disposto no n.º 3 do artigo 28º deste
diploma, que diz o seguinte: «a prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu início
e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de metade».
Esta norma foi introduzida no RGCO pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro após o Acórdão
de uniformização de jurisprudência n.º 6/2001 do STJ (publicado no DR, I série, de 30/3/2001) que
determinou que «a regra do n.º 3 do artigo 121º do Código Penal, que estatui a verificação da prescrição
do procedimento quando, descontado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal da prescrição, acrescido de metade, é aplicável, subsidiariamente, nos termos do artigo 32º do regime geral das
contra-ordenações (Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro; alterado pelo Decreto-Lei n.º 244/95,
de 14 de Setembro) ao regime prescricional do procedimento contra-ordenacional».
O objectivo da norma é estabelecer um prazo máximo findo o qual o procedimento penal ou contra-ordenacional já não pode ter lugar, apesar da ocorrência de eventos interruptivos. É que, a renovação
do prazo de prescrição depois de cada interrupção conduziria a que se eternizasse a pendência do processo mediante a prática de actos processuais idóneos para o efeito. Estabeleceu-se assim um limite à
admissão de um número infinito de interrupções e alterou-se o efeito dos eventos interruptivos, pois
com tal limitação a interrupção deixou de implicar um novo decurso de «todo» o prazo de prescrição.
Como se escreve no acórdão citado «o legislador optou por um sistema que deu especial relevo a uma
determinada celeridade na resolução dos casos, ao quebrar com uma orientação que vinha do século
XIX, segundo a qual a prescrição do procedimento se interrompia e voltava a correr por inteiro, em
resultado da prática de diversos actos judiciais ou processuais, e veio estabelecer que, não obstante a
prática dos actos processuais (e só destes), que indica, e que têm como efeito a interrupção da prescrição,
o resultado prescricional se verificará inevitavelmente ao fim de um certo tempo, depois de descontado
o tempo em que se tenha verificado a suspensão da prescrição».
Mas não se pode confundir, como parece ser o caso do recorrente, o prazo de prescrição, que é de
cinco anos, com o prazo máximo de prescrição, que é de sete anos e meio. Se, após a última interrupção,
o prazo de cinco anos se extingue, sem que ainda tenham decorridos sete anos e meio desde a prática da
infracção, naturalmente que a prescrição se extingue nessa data e não no termo dos sete anos e meio.
E foi o que aconteceu no caso dos autos.
A infracção consumou-se em 19/3/2005, iniciando-se nessa data a contagem do prazo de cinco
anos. Este prazo interrompeu-se duas vezes: (i) em 11/5/2005, com a notificação à arguida da instauração do procedimento contra-ordenacional, causa prevista na alínea a) do artigo 28º do RGCO; (ii)
em 22/7/2005, com a decisão da autoridade administrativa que procedeu à aplicação da coima, causa
prevista na alínea d) do artigo 28º do RGCO.
O novo prazo de prescrição iniciado em 22/7/2005 suspendeu-se, pelo prazo de seis meses, em
consequência do recurso interposto da decisão que aplicou a coima. A alínea c) do n.º 1 do artigo 27º-A
do RGCO, estabelece que a prescrição se suspende a partir da notificação do despacho que procede ao
exame preliminar do recurso da decisão da autoridade administrativa que aplica a coima, até à decisão
final do recurso, mas nesse caso, o n.º 2 do mesmo artigo, prescreve que a «suspensão não pode ultrapassar seis meses». Como no caso foi interposto recurso da coima, que foi admitido liminarmente em
10/10/2005 (cfr. fls. 55 e 56), o prazo de cinco anos e seis meses, contados desde a última interrupção
– 22/7/2005 – extinguiu-se em 22/1/2011. Ou seja, extinguiu-se muito antes de ter decorrido o prazo
máximo de prescrição do procedimento.
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Se fosse aplicada a regra do n.º 3 do artigo 28º, o prazo de sete anos e meio, contado desde o início
– 19/3/2005 – acrescido dos seis meses de suspensão, apenas se extinguiria em 19/3/2013. Simplesmente,
essa regra só tem aplicação nos casos em que, em virtude de sucessivas interrupções, o prazo não se
extingue após o decurso de cinco anos. Nas situações em que a extinção ocorre, o prazo de prescrição
não precisa de ser contado «desde o seu início», nem «acrescido de mais metade».
Em suma: a regra do n.º 3 do artigo 28º do RGCO, que é sempre favorável ao arguido, não precisa
se ser aplicada, porque o prazo de cinco anos, contados desde a última interrupção, extinguiu-se ainda
antes da ocorrência de uma nova interrupção
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Nulidade processual. Erro na forma de processo. (Não)
Convolação.
Sumário:
I — Não constitui fundamento de oposição à execução fiscal a nulidade/irregularidade
da citação.
II — Não se pode convolar a petição de oposição em requerimento de arguição de nulidade, a apreciar no processo de execução fiscal, quando para além da arguição
de nulidade se invoca um fundamento típico de oposição à execução fiscal.
III — A não convolação da petição nos casos em que para além da arguição de nulidade
se invoca fundamento típico de oposição não viola o princípio da igualdade (artigo
13.º da CRP).
Processo n.º 467/11-30.
Recorrente: António Gervásio Martins Almeida Leite.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – António Gervásio Martins Almeida Leite, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 26 de Janeiro de 2011, que julgou
improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal n.º 3611-00/104227.0 e apenso, instaurada
originariamente contra a sociedade “S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação e Exportação,
Lda.” para cobrança coerciva de dívidas de IVA e IRC relativas ao ano de 1995 e juros compensatórios
e contra si revertida.
O recorrente termina as suas alegações de recurso enunciando as seguintes conclusões:
1) Resulta inequivocamente da matéria dada como provada na douta sentença recorrida, “a
contrario”, que muito embora proferido a fls. dos autos de execução fiscal, o despacho de reversão
de 30-01-2003, mencionado na alínea d) dos factos dados como provados pelo tribunal “a quo”,
não acompanhou a citação do Recorrente, nem lhe foi previamente notificado;
2) Consequentemente, não foi concedido ao recorrente o prazo legal para se lhe opor, nem
lhe foram expressamente referidos, como impõe a lei (cfr. arts. 23º, nº4, da LGT, e 190.º, n.º 1, do
CPPT), quais os meios processuais ao seu dispor para esse efeito;
3) O que por sua vez implica a invalidade dos actos subsequentes ao despacho de reversão
em causa (cfr. arts. 165.º, n.º 2 do CPPT e 198º do CPC);
4) Ainda que possa assistir razão ao tribunal “a quo” no que respeita à indicação do requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal (Cfr. arts. 165º do CPPT e 198.º do CPC), e eventual
subsequente reclamação judicial (Cfr. arts. 276º e segs. do CPPT), como meios processuais mais
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adequados para reagir à nulidade da citação, já não pode aceitar-se a ideia de que tal erro processual apenas é susceptível de sanação quando esse seja o único fundamento da Oposição;
5) Não existe qualquer razão de substância ou natureza que justifique tão radical diferença
de tratamento de situações materialmente idênticas, em desfavor do oponente que não restringiu
os fundamentos da sua Oposição à falta ou nulidade da citação, por contraposição à situação
daquele que deduziu Oposição a uma execução fiscal com esse único fundamento;
6) Tal entendimento do Tribunal “a quo” implica, assim, que o mesmo fez uma interpretação
dos preceitos legais supra citados e expressamente invocados na douta sentença recorrida, designadamente dos arts 23.º, n.º 4 da LGT, 165.º, 204.º e 276.º e segs. do CPPT, e 198.º e 193.º, n.º 4
do CPC, claramente contrária ao princípio da igualdade, agredindo, mesmo, o núcleo essencial
desse direito, liberdade e garantia, consagrado no art. 13.º n.º 1 da CRP, directamente aplicável
e vinculativo para todas as entidades públicas ou privadas (Cfr. arts. 17.º e 18.º da CRP);
7) Na falta de disposição processual que expressamente preveja o conhecimento dos vícios
da citação em execução fiscal quando estes tenham sido arguidos em sede de Oposição e a mesma
tenha sido deduzida com base em múltiplos fundamentos, deveria pelo menos o tribunal “a quo”
ter considerado estar perante uma lacuna, a integrar nos termos do disposto nos arts. 10º do CC,
2º, alínea e), do CPPT, e (entre outros) arts. 31º, nº2 e n.º3, 265º, nº2, 265º-A, n.º 1, todos demonstrativos da flexibilidade processual pretendida pelo legislador no que se refere às questões relacionadas com a forma do processo, sempre orientada para a apreciação e julgamento da questão
de fundo, e assim ter concluído, em obediência ao princípio da prevalência da substância sobre
a forma, pelo conhecimento da arguição de tais vícios processuais na douta sentença recorrida,
pois nenhuma razão de monta se lhe opõe;
8) Sendo o processo de decisão da Oposição mais complexo e garantístico para ambas as
partes envolvidas do que o processo de decisão da reclamação prevista no art. 276.º e segs. do
CPPT, nada obsta a que esta seja decidida no âmbito daquela, cumulativamente com seus os restantes fundamentos, inexistindo aliás entre as duas quaisquer trâmites que sejam absolutamente
incompatíveis;
9) Face à gravidade da falta ou nulidade da citação, tal vício, devidamente invocado na
Oposição a que se referem os presentes autos, pode e deve inequivocamente incluir-se entre os
que são susceptíveis de ser considerados como «graves irregularidades», nos termos e para os
efeitos do disposto no art. 204.º, n.º 1, alínea i) do CPPT;
10) Por todas estas razões, podia e devia o Tribunal recorrido ter decidido pela procedência
da nulidade da citação, invocada pelo recorrente na Oposição de fls., ao abrigo e por força do
disposto nos arts. 36º, nº1 e nº2 do CPPT, com todas as legais consequências.
Nestes termos e nos demais do Direito aplicável, deve o presente recurso ser julgado procedente,
substituindo-se a sentença recorrida por douto acórdão que julgue procedente a arguição de nulidade
da citação por falta de notificação do despacho de reversão deduzida na Oposição, como é de Direito
e de Justiça.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 208,
no qual, remetendo para o parecer do MP em 1.ª instância, defende que lhe parece que resulta prejudicado o conhecimento do decidido em 1.ª instância com as aí referidas consequências, incluindo
quanto ao recurso interposto.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 208, verso, a 210 dos autos), veio
a Fazenda Pública, a fls. 211 e 212 dos autos, dizer o seguinte:
«(…)
1. O Parecer referido remete para o conteúdo de outro parecer constante de fls. 154 dos
autos de Oposição à execução de que provém o presente recurso.
2. Lido esse outro parecer, consultou o RFP o serviço de Finanças de amadora 3 a fim de
se certificar sobre se a extinção da execução era ou não real e se havia explicação para a notícia
dada pelo (a) Magistrado do Ministério Público junto do TAF Sintra.
3. O funcionário que informou o signatário começou por referir que não tinha havido pagamentos das dívidas em execução. Mas
4. Feita uma investigação mais aprofundada, descobriu que a Execução Fiscal contra a
qual foi deduzida a Oposição com o número de processo 43/03, que correu no 3º Juízo, 1ª Secção
do TAF Sintra cuja sentença é objecto do recurso ora “in juditio”; outra deduzida pelo também
revertido Ricardo Vilhena Martins de Almeida Leite, que também correu no TAF Sintra com o
n.º 659/05.2BESNT e que foi julgada procedente, o que teve como efeito a extinção da execução
em relação ao Ricardo Vilhena.
5. Mas não houve idêntica decisão relativamente ao António Gervásio, ora Recorrente.
6. Consequentemente o parecer de fls. 154 dos autos de oposição não tem fundamento de
facto nem de direito, o mesmo acontecendo ao de fls. 208.
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Neste termos e nos mais de direito que, com o douto suprimento de V. Exa., seguramente serão
tidos em conta, deve o recurso seguir seus termos até final, o que requer».
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se incorreu em erro de julgamento o tribunal “a quo” ao decidir não conhecer da
arguida nulidade da citação em oposição à execução fiscal e em não convolar a petição de oposição
em requerimento de arguição de nulidade da citação a apresentar ao órgão de execução fiscal em razão
da existência de outros fundamentos invocados, para cuja apreciação a oposição deduzida era meio
processual adequado.
Invoca ainda o recorrente que a não convolação da petição de oposição em requerimento de arguição
de nulidade por nela serem invocados fundamentos próprios deste meio processual viola o princípio da
igualdade, pois que, alegadamente, não existe qualquer razão de substância ou natureza que justifique
tão radical diferença de tratamento de situações materialmente idênticas, em desfavor do oponente
que não restringiu os fundamentos da sua Oposição à falta ou nulidade da citação, por contraposição
à situação daquele que deduziu Oposição a uma execução fiscal com esse único fundamento.
6 – Matéria de facto
Na decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
a) Foi instaurada contra a sociedade “S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação
e Exportação, Lda”, pelo Serviço de Finanças de Amadora – 3, o processo de execução fiscal
n.º 3611-00/104227.0 e apenso n.º 3611-01/100538.3, para cobrança coerciva de dívida de IVA do
ano de 1995 e respectivos juros compensatórios, no montante de 25.616,38€ e de IRC referente
ao mesmo exercício, no valor de 8.748,269€, respectivamente, perfazendo a dívida exequenda o
montante global de 69.252,56€. (cfr. Processo de Execução Fiscal, a fls. 1 e 18, o qual se dá por
inteiramente reproduzido);
b) Em 06/06/2000 foram emitidas as Certidões de Dívida de fls. 2 a fls. 14 do P.E.F., em
nome de “S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação e Exportação, Lda”, as quais se dão
por integralmente reproduzidas;
c) Através do ofício n.º 00279251 foi o ora Oponente, António Gervásio Martins Leite notificado, na qualidade de sócio gerente da sociedade “S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação
e Exportação, Lda” para exercer o direito de audição prévia quanto à decisão de reversão, no
âmbito do processo de execução fiscal referido na alínea a) (cfr. Processo de Execução Fiscal, a
fls. 97, o qual se dá por inteiramente reproduzido);
d) Em 30/01/2003, foi proferido despacho de reversão, do qual consta, designadamente:
“Face às diligências de fls. 24 e estando concretizada a audição do(s) responsável (eis) subsidiários, prossiga-se com a reversão da execução contra:
António Gervásio Martins Almeida Leite e Ricardo Vilhena Martins de Almeida Leite, na
qualidade de sócios Gerentes.
Atenta a fundamentação infra, proceda-se à citação do(s) executado(s) por reversão, nos termos
do artigo 160.º do C.P.P.T. para pagar no prazo de 30 (trinta) dias, a quantia que contra si reverteu,
com dispensa de juros de mora e custas (n.º 5, artigo 23º L.G.T.) (…)
FUNDAMENTOS DA REVERSÃO
Não existem bens da executada que possam fazer face à cobrança da dívida em causa
IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA EM COBRANÇA COERCIVA
N.º Processo Orig. Dívida Ano Qtª Exequenda
3611/00/104227.0 I.V.A. €25 616 623,00
(cfr Processo de Execução Fiscal, a fls. 41, o qual se dá por inteiramente reproduzido),
e) Em 31/01/2003 o Serviço de Finanças de Amadora-3 remeteu a António Gervásio Martins
Leite, ora Oponente, na qualidade de sócio gerente da executada originária S.L. Empreendimentos
Comerciais, Importação e Exportação, Lda, carta registada com aviso de recepção para citação
para a execução referida em a), por reversão, para pagamento da quantia de 25 616 623,00€,
para cobrança de dívida de IVA, relativa ao ano de 1995 (cfr. P.E.F. a fls. 42, o qual se dá por
inteiramente reproduzido);
f) Em 19/02/2003 o Serviço de Finanças de Amadora-3 remeteu a António Gervásio Martins
Almeida Leite, ora Oponente, na qualidade de sócio gerente da executada originária S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação e Exportação, Lda, carta registada com aviso de recepção
para citação para a execução referida em a), por reversão, para pagamento da quantia de 69
252,56€, para cobrança de dívida de IVA e IRC, relativas ao ano de 1995 (cfr. P.E.F. a fls. 47, o
qual se dá por inteiramente reproduzido);
g) Em 19/03/2003, o Oponente remeteu ao Chefe do Serviço de Finanças de Amadora-3,
requerimento, invocando a nulidade da citação e solicitando que lhe fosse remetida nova carta
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de citação que contivesse todos os elementos relativos à fundamentação, quer do acto de reversão, quer das liquidações de imposto em causa (cfr. Doc. n.º 3, junto com a P.I., o qual se dá por
integralmente reproduzido);
h) Em 24/03/2003 o Serviço de Finanças de Amadora-3 remeteu a António Gervásio Martins
Almeida Leite, ora Oponente, na qualidade de sócio gerente da executada originária S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação e Exportação, Lda, carta registada com aviso de recepção
para citação para a execução referida em a), por reversão, para pagamento da quantia de 69
252,56€, para cobrança de dívida de IVA e IRC, relativas ao ano de 1995 (cfr. P.E.F. a fls. 61, o
qual se dá por inteiramente reproduzido);
i) Em 09/04/2003 o Serviço de Finanças de Amadora-3 remeteu a António Gervásio Martins
Almeida Leite, ora Oponente, na qualidade de sócio gerente da executada originária S.L. Empreendimentos Comerciais, Importação e Exportação, Lda, carta registada com aviso de recepção
para citação para a execução referida em a), por reversão, para pagamento da quantia de 69
252,56€, para cobrança de dívida de IVA e IRC, relativas ao ano de 1995 (cfr. P.E.F. a fls. 63, o
qual se dá por inteiramente reproduzido);
j) Em 24/04/2003, o ora Oponente apresentou junto do Serviço de Finanças de Amadora-3
requerimento, solicitando nova citação, contendo todos os elementos relativos à fundamentação,
quer do acto de reversão, quer das liquidações dos impostos que deram origem ao processo de
execução fiscal indicado na alínea a) (cfr. P.E.F. a fls. 66, o qual se dá por integralmente reproduzido);
k) Em 15/05/2003 o Serviço de Finanças de Amadora-3 remeteu ofício ao Mandatário do
ora Oponente, de cujo teor se extrai, designadamente:
“Na sequência do requerimento apresentado por V. Ex. em 24 de Abril de 2003, fica por este
meio notificado, de todos os elementos que foram incluídos na citação que se pretendeu fazer ao
executado, bem como dos despachos exarados nos autos sobre a matéria.” (cfr. P.E.F. a fls. 84, o
qual se dá por inteiramente reproduzido);´
l) Em 06/07/2010, por ofício 5702, o Serviço de Finanças de Amadora-3 informou os presentes autos que o processo n.º 3611-01/100538.3, foi declarado extinto, por despacho de 21/11/2008,
proferido no âmbito do processo de Impugnação Judicial n.º 56/03, 3J/1S (cfr. doc. de fls. 138 dos
presentes autos, o qual se dá por integralmente reproduzido).
7– Apreciando.
7.1 Do não conhecimento da arguida nulidade da citação – por falta de notificação do despacho
de reversão – em oposição à execução fiscal
A sentença recorrida, a fls. 156 a 166 dos autos, relativamente à questão decidenda “da falta de
notificação da decisão de reversão” considerou, em face do disposto no n.º 4 do artigo 23.º da LGT e
louvando-se no comentário de Jorge Lopes de Sousa ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, que a omissão de notificação do despacho de reversão integra preterição de formalidades legais
do acto de citação, mas que a preterição de formalidades legais do acto de citação não é fundamento
admitido da oposição à execução fiscal, porquanto não se está perante um vício que afecte a execução
em geral nem o despacho que ordena a reversão em particular, mas apenas um acto que lhe é posterior
(o acto de citação) e que, por isso, não importa a extinção da execução mas a realização do acto omitido
(sendo que a finalidade da oposição é justamente a de extinguir a execução. Daí que o meio processual
adequado para arguir a falta de notificação dos fundamentos da decisão de reversão é o requerimento
na própria execução fiscal, dirigido ao órgão de execução fiscal no prazo a que alude o artigo 198.
º, n.º 2, do C.P.C., cabendo reclamação da decisão da decisão respectiva nos termos preceituados no
artigo 276.º e seguintes do C.P.P.T. (cfr. sentença recorrida, a fls. 161 a 163 dos autos).
Discorda do decidido o recorrente, alegando que ainda que possa assistir razão ao tribunal “a
quo” no que respeita à indicação do requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal (Cfr. arts. 165º
do CPPT e 198.º do CPC), e eventual subsequente reclamação judicial (Cfr. arts. 276º e segs. do CPPT),
como meios processuais mais adequados para reagir à nulidade da citação (…) face à gravidade da
falta ou nulidade da citação, tal vício, devidamente invocado na Oposição a que se referem os presentes autos, pode e deve inequivocamente incluir-se entre os que são susceptíveis de ser considerados
como «graves irregularidades», nos termos e para os efeitos do disposto no art. 204.º, n.º 1, alínea i)
do CPPT, pelo que podia e devia o Tribunal recorrido ter decidido pela procedência da nulidade da
citação, invocada pelo recorrente na Oposição de fls., ao abrigo e por força do disposto nos arts. 36º,
nº1 e nº2 do CPPT, com todas as legais consequências (cfr. conclusões 4), primeira parte, e 9 e 10 das
suas alegações de recurso).
Vejamos.
Nenhuma censura merece o decidido de que a nulidade/irregularidade da citação não constitui
fundamento de oposição, antes deve ser arguida perante o órgão da execução fiscal, com eventual
reclamação da decisão para o tribunal. É esta a posição unânime deste Supremo Tribunal (cfr., entre
muitos outros, o Acórdão de 11 de Julho de 2012, rec. n.º 599/12), ainda muito recentemente adoptada
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por unanimidade pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste STA (cfr. o Acórdão de 19 de
Setembro de 2012, rec. n.º 1075/11), pelas razões expostas por Jorge Lopes de Sousa na sua obra de
referência e bem sintetizadas na sentença recorrida, que nenhuma censura merece.
Não se vê que a alegada grave irregularidade da citação devesse levar ao conhecimento do vício
na oposição, ao abrigo da alínea i) do artigo 204.º do CPPT, como pretendido pelo recorrente, pois
que, pese embora o seu carácter residual, também este fundamento legal de oposição deverá conduzir,
em caso de procedência, à extinção da execução fiscal, porquanto fundamento de oposição, o que não
sucede no caso de procedência da alegada nulidade da citação, que, se procedente, determinará tão-só
a ineficácia da citação em relação ao citado com possibilidade de renovação do acto.
Improcedem, deste modo, as conclusões 4 e 9/10 das alegações de recurso.
7.2 Da impossibilidade de “convolação” da oposição deduzida em razão da invocação na petição
de oposição de fundamentos próprios deste meio processual
Ponderando da possibilidade de convolação da petição de oposição deduzida no meio processual
adequado (cfr. sentença recorrida, a fls. 163 e 164 dos autos) a sentença recorrida, louvando-se mais
uma vez na posição expressa por Jorge Lopes de Sousa sobre a questão, considerou que como resulta
da Petição Inicial, a falta de comunicação dos fundamentos da reversão é apenas o primeiro de vários
fundamentos da presente oposição, sendo que a oposição é, efectivamente, o meio processual adequado
para o conhecimento dos restantes, daí que tenha concluído que a oposição é assim, ilegal nesta parte,
mas a ilegalidade não importa, “in casu” a convolação da oposição em requerimento à execução e
não impede o conhecimento dos demais fundamentos da oposição invocados.
Discorda do decidido o recorrente, nos termos expostos nas conclusões 4, 5, 7 e 8 das suas alegações de recurso, pugnando pela convolação ou pelo conhecimento em sede de oposição da invocada
nulidade.
Sem razão, porém.
Como diz JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado
e comentado, volume III, 6.ª edição, 2011, Lisboa, Áreas Editora, p. 503 - nota 40 in fine ao artigo 204.
º do CPPT), a convolação do meio inadequadamente deduzido no meio processual adequado será de
afastar no caso de haver erro na forma de processo quanto a algum dos fundamentos, mas não quanto
a outros, pois a correcção do erro na forma de processo só é possível quando todo o processo passe
a seguir a tramitação adequada. Daí que este Supremo Tribunal, por Acórdão de 4 de Março de 1998
(rec. n.º 020651) tenha decidido que «Não se pode convolar a petição de oposição em requerimento
de arguição de nulidade, a apreciar no processo de execução fiscal, quando com a referida arguição de
nulidade se invoca um fundamento típico de oposição à execução fiscal».
No caso dos autos, o então oponente, a par da nulidade da citação, invocou na petição de oposição
a sua ilegitimidade (cfr. o artigo 20.º da p.i., a fls. 5 dos autos), sendo a ilegitimidade fundamento de
oposição expressamente previsto na alínea b) do artigo 204.º do CPPT.
Ora, a convolação da petição de oposição em requerimento de arguição de nulidade ou mesmo
em reclamação judicial prejudicaria o conhecimento deste fundamento de oposição, pois que tais meios
processuais são inidóneos para conhecimento de tal fundamento.
Por esta razão, e não obstante as razões de economia processual e os termos imperativos dos
artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, não haverá, neste caso, de ordenar a convolação, que
se traduziria, aliás, relativamente ao fundamento de oposição, na prática de um acto ilegal, pois que se
consubstanciaria em (novo) “erro na forma de processo”.
O decidido não merece, pois, censura, improcedendo, também aqui, as alegações de recurso.
7.3. Da alegada violação do princípio da igualdade em razão da não convolação da petição de
oposição em requerimento de arguição de nulidade
Nas conclusões 5 e 6 das suas alegações de recurso alega o recorrente que a sentença recorrida
interpretou os preceitos legais que fundamentam a decisão em sentido claramente contrário ao princípio
da igualdade, agredindo, mesmo, o núcleo essencial desse direito, liberdade e garantia, consagrado no
art. 13.º n.º 1 da CRP, pois que não descortina qualquer razão de substância ou natureza que justifique
tão radical diferença de tratamento de situações materialmente idênticas, em desfavor do oponente
que não restringiu os fundamentos da sua Oposição à falta ou nulidade da citação, por contraposição
à situação daquele que deduziu Oposição a uma execução fiscal com esse único fundamento.
A alegação de inconstitucionalidade é claramente improcedente. Como é sabido, apenas uma
diferença de tratamento arbitrária e carecida de fundamento material bastante consubstancia violação
do princípio da igualdade, pois que apenas nesses casos se estará perante situações materialmente
iguais.
Ora, o oponente que invoca como fundamento exclusivo da sua oposição a nulidade da citação
e aquele que, a par dessa nulidade, invoca fundamentos próprios deste meio processual não estão,
evidentemente, em situações equiparáveis, pois que, no primeiro caso, a convolação não implica qualquer (novo) erro na forma de processo, daí que deva ser determinada, enquanto que no segundo caso
a convolação se traduziria, parcialmente, na prática de um acto ilegal, pelo que não pode ser determi-
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nada, pois que, além do mais, poria em causa o conhecimento de um dos fundamentos invocados pelo
oponente em sua defesa.
Não se descortina, pois, qualquer violação do princípio da igualdade em que a sentença recorrida
tenha incorrido na interpretação das disposições legais aplicáveis e ao ter decidido não ser de convolar
a petição de oposição no meio processual adequado.
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.
Neto.

Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Iva. Direito à dedução.
Sumário:
I — Os artigos 17.º, nºs 2 e 5, e 19.º da Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17
de Maio de 1977 (Sexta Directiva), devem ser interpretados no sentido de que se
opõem a que um Estado-Membro, quando autoriza os sujeitos passivos mistos a
efectuar a dedução prevista nas referidas disposições com base na afectação da
totalidade ou de parte dos bens e serviços, calcule o montante dedutível, para os
sectores em que esses sujeitos passivos apenas efectuem operações tributáveis,
incluindo as «subvenções» não tributáveis, no denominador da fracção que serve
para determinar o pro rata de dedução.
II — Dado que a Impugnante optou por autonomizar, nos termos do artigo 23.º do CIVA,
os seus sectores de actividade, isentos e tributáveis, pelo método de dedução por
afectação real dos bens e serviços utilizados em cada um desses sectores - opção
essa que não sofreu oposição nem conheceu quaisquer limitações por parte da
Administração Fiscal, e que é conforme à lei comunitária, mormente ao artigo 17.º
n.º 5 da 6ª Sexta Directiva - tal autonomia tributária determina ser inadmissível
a limitação ao direito à dedução de sectores sujeitos a IVA com dedução integral,
por tal contrariar o disposto nos aludidos arts. 17º, nºs. 2 e 5, e 19º, da Sexta
Directiva 77/388/CEE.
Processo n.º 514/10-30.
Recorrente: VARZIM SOL — Turismo, Jogo e Animação, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. VARZIM SOL – TURISMO, JOGO E ANIMAÇÃO, S. A., melhor identificada nos autos,
recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto que, relativamente à impugnação judicial que deduziu contra os actos de liquidação adicional de IVA e de juros compensatórios referentes aos exercícios de 2002, 2003 e 2004, no
montante global de € 496.697,14, julgou improcedente a impugnação quanto às liquidações de IVA e
parcialmente procedente quanto às liquidações de juros compensatórios na parte respeitante ao alegado
erro no montante contabilizado.
1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A primeira dedução em litígio nos autos encontra-se prevista no n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, com plena correspondência com o primeiro parágrafo da alínea f)
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do n.º 2 da cláusula 4ª do contrato de concessão da exploração de jogos de fortuna ou azar, na zona de
jogo da Póvoa de Varzim.
2. A segunda dedução em discussão nos autos, por sua vez, vem estabelecida no n.º 2 e n.º 3 do
já referido artigo 5º do Decreto-Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, obrigação que tem plena correspondência com os segundo e terceiro parágrafos da alínea f) do n.º 2 da cláusula 4ª do contrato de
concessão da exploração de jogos de fortuna ou azar, na zona de jogo da Póvoa de Varzim, celebrado
com a VARZIM SOL.
3. A matéria de direito em discussão no presente recurso reporta-se à qualificação jurídica-tributária
dessas duas deduções previstas na lei e no contrato de concessão como sendo (ou não) subsídios à
exploração não tributados e, mesmo admitindo ser essa a correcta qualificação em sede de IVA, se
tais subsídios condicionam a existência de pro ratas específicos nos sectores sujeitos e não isentos da
VARZIM SOL (i.e., nos sectores da Animação e Restauração), como concluiu a Inspecção Tributária
e a Douta Sentença recorrida.
4. A qualificação jurídico-tributária correcta para as referidas deduções será a de considerar as
mesmas completamente fora do campo de imposto, pois são meras “deduções” às contrapartidas devidas
pelo contrato de concessão, ou seja, são uma forma de pagamento do preço/remuneração inerente a um
contrato administrativo oneroso, no qual as partes expressaram uma (e não outra) vontade de contratar.
5. O “contrato de concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar” é um contrato administrativo
expressamente elencado na alínea f) do n.º 2 do artigo 178.º do Código do Procedimento Administrativo,
nos termos do qual o Estado concede essa exploração, de forma exclusiva, a determinada entidade,
assumindo a concessionária A…, como contrapartida de tal contrato, um conjunto de obrigações que
o Estado lhe impõe.
6. Tais contraprestações/contrapartidas são coactivas, devidas a um ente público para a satisfação
de necessidades públicas, faltando apenas a “unilateralidade” de tal prestação para estarmos inquestionavelmente perante um imposto, dado que a concessionária recebe uma contrapartida: o direito à
concessão, de forma exclusiva, na área em questão.
7. Sem prejuízo da falta de tal “unilateralidade”, uma vez que as contrapartidas previstas na lei e
no contrato de concessão destinam-se, não só a compensar o Estado pelo uso ou exploração dos seus
bens, como também, neste caso concreto dos jogos de fortuna ou azar, a compensar o Estado pelos proveitos obtidos por essa actividade, a fórmula utilizada contratualmente para determinar as contrapartidas
devidas segue uma filosofia muito próxima à dos impostos sobre o rendimento, sendo, na prática, o seu
substituto (pois há rendimentos auferidos pela concessionária a tributar pelo Estado).
8. A concessão desse monopólio é devidamente remunerada, não só através de rendas “fixas”,
quanto aos bens objecto de concessão, como também através de componentes variáveis próximas à de
um imposto sobre o rendimento, ao serem aferidas directamente em função dos proveitos/resultados
obtidos no âmbito das actividades concessionadas.
9. Concretizando: a contrapartida referida no n.º 1, da cláusula 4ª, do contrato de concessão reveste a natureza de renda patrimonial fixa e, já a contrapartida referida no n.º 2, dessa cláusula, reveste
a natureza de semelhante à de um imposto (sendo, na prática, e incontestavelmente, o seu substituto),
ao operar da seguinte forma:
Incide sobre as receitas brutas de jogo (rendimento), com a expressa indicação, não só de uma
colecta mínima (valor fixado no quadro anexo a um diploma legal), como também de uma taxa de
tributação máxima - 50% das receitas brutas de jogo. Por fim, no cálculo anual da contrapartida
devida ao Estado (de natureza obviamente pecuniária) concorrem ainda uma série de deduções ao
respectivo valor tributário/preço devido a final (incluindo-se nas mesmas as duas deduções cumulativas enunciadas na respectiva alínea f), do n.º 2, da cláusula 4ª e que são o objecto mais directo da
presente discussão).
10. Deduções essas - saliente-se, assim exactamente denominadas no contrato de concessão e
na própria Lei do Jogo - que não perdem a natureza intrínseca de abatimento ou dedução ao valor da
contrapartida pecuniária anual (remuneração), apenas porque são prestadas em “espécie” - como é
manifestamente a situação das duas deduções em discussão.
11. Daí que não faz qualquer sentido qualificarem-se estas deduções como “subsídios à exploração”, quando são, pelo contrário, formas historicamente “típicas” de pagar a contraprestação/preço ao
Estado pela concessionária, ou seja, são apenas e exclusivamente componentes negativas de determinação exacta da contrapartida anual pecuniária devida ao Estado (i.e., do pagamento devido ao Estado
pela concessão e pelos proveitos que retira da mesma).
12. Como reforço da fundamentação supra, valore-se ainda que as subvenções implicam, no respectivo conceito, uma entrega pecuniária directa (ou indirecta) à entidade subsidiada (ou seja, o conceito
de subsídio esgota-se na entrega de quantias monetárias por entes públicos a determinadas entidades),
quando nas deduções sub judice existirão, não proveitos - como no caso de subsídios - antes e só uma
forma (ainda que complexa, inquestionavelmente obrigatória) de pagamento ao Estado.
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13. Mais: conceptualmente, os subsídios ao investimento ou à exploração têm necessariamente uma
natureza extracontratual, ao serem sempre atribuídos por terceiros, o que manifestamente não sucede
na presente situação, ao estarmos perante um contrato administrativo; tal implicaria que a entidade
que contrata, i.e., a entidade que atribui a concessão, fosse, simultaneamente, a entidade que subsidia
a actividade concessionada, o que não cabe manifestamente no conceito invocado.
14. Sem prejuízo da clareza das conclusões supra expostas, admitindo que as duas deduções em
análise devem ser antes qualificadas como “subsídios à exploração não tributados”, também neste caso,
deverá concluir-se que tal qualificação jurídico tributária não sustenta a legalidade das correcções em
sede de IVA que foram realizadas, contrariamente ao sufragado pela Inspecção Tributária e confirmado
pela Douta Sentença aqui recorrida.
15. Desde logo, mesmo admitindo que tais deduções devem ser classificadas como “subsídios à
exploração”, então respeitariam, prima facie, exclusivamente ao sector do jogo, bastando, para tanto,
aferir que os montantes dos alegados “subsídios” não são calculados com base no volume de “encargos”
que a VARZIM SOL suporta directa ou indirectamente na área da animação ou restauração, antes com
base no volume das receitas brutas do jogo.
16. Por outras palavras, o elemento fundamental na determinação da referida dedução é a receita
bruta do jogo, pois apenas se se verificar um crescimento desta verificar-se-á, com a mesma proporcionalidade/representatividade, o aumento do referido “subsídio”. Ou, em sentido contrário, mesmo que
a VARZIM SOL realize um enorme esforço suplementar com mais encargos elegíveis nesses sectores
da animação e restauração, tal esforço não terá qualquer efeito na sua esfera patrimonial (dedução à
contrapartida anual devida) se não se verificar um efectivo crescimento anual das receitas dos jogos.
17. Por fim, admitindo ainda, no limite, que tais deduções são efectivamente subsídios à exploração e que se destinam à realização de actividades que se relacionam com os sectores tributados,
sujeitos e não isentos de IVA — i. e., com os sectores de Animação e Restauração -, nessa situação
dever-se-á concluir, de igual forma, que a posição defendida pela Inspecção Tributária e sufragada na
Douta Sentença aqui recorrida, conduz a uma distorção em matéria de dedução de imposto, em clara
violação da 6.ª Directiva de IVA, aliás conforme entendimento uniforme do TJCE (vd. Acórdão de 10
de Março de 2005, Processo C-204/03, Comissão das Comunidades Europeias contra Reino de Espanha
e Acórdão de 10 de Março de 2005, Processo C-243/03, Comissão das Comunidades Europeias contra
a República Francesa).
18. Decorre da legislação comunitária, conforme interpretação uniforme do TJCE, que os subsídios não tributados não têm quaisquer consequências no tocante à limitação do direito à dedução dos
sujeitos passivos que realizem exclusivamente operações tributadas, influenciando apenas o pro rata
de sujeitos passivos mistos.
19. Tal interpretação uniforme já foi expressamente acolhida na legislação nacional, pela expressa revogação do n.º 7 do artigo 16.º do CIVA, operada pela Lei n.º 67- A/2007, 31.12, ou seja, em
fase posterior aos ajustamentos aqui realizados, os quais, ao serem inquestionavelmente contrários à
mesma, são desconformes e violadores do estatuído nos artigos 17.º, nºs 2 e 5, e 19.º da Sexta Directiva
77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977.
20. Dado que a VARZIM SOL optou por claramente autonomizar, nos termos do artigo 23.º do
CIVA, os seus sectores, isentos e tributáveis, pelo método de dedução por afectação real a cada um
desses sectores - opção essa que não conheceu quaisquer limitações por parte da Administração Fiscal
e, saliente-se, é absolutamente conforme à lei comunitária, mormente ao artigo 17.º n.º 5 da 6ª Directiva
de IVA - tal autonomia tributária determina ser inadmissível a limitação ao direito à dedução de sectores
sujeitos, com dedução integral, como a que foi realizada e se encontra em litígio nos presentes autos.
21. Ou, dito de outra forma, atenta a legislação comunitária e a jurisprudência do TJCE uniforme
nessa matéria, resulta que as subvenções não tributados destinadas aos “inputs” de actividades tributadas
em sede IVA, apenas poderão influenciar o pro rata de dedução que a empresa definiu para o sector
comum - sector administrativo e financeiro -, não podendo ter como efeito limitar o direito à dedução
nos sectores da VARZIM SOL em que, utilizando o método de afectação real, realizam exclusivamente
operações tributáveis, com dedução integral do IVA suportado.
22. Mais: na eventualidade do Douto Tribunal considerar que o litígio sub judice deve ser decidido
de acordo com as normas comunitárias supra referidas e que estas não são (ainda) suficientemente
claras para sua decisão, solicita-se a suspensão da instância até que o TJCE decida sobre a questão de
reenvio prejudicial apresentada a esse propósito e com tal conteúdo específico.
23. Pelo que, qualquer que seja o itinerário cognitivo técnico que se considere correctamente
aplicável às duas deduções supra, as correcções sub judice não têm fundamento para a respectiva manutenção pois, qualquer das qualificações jurídico-tributárias que se aponte, conclui-se que a dedução
de IVA praticada pela RECORRENTE nos anos de 2002 a 2004 foi totalmente correcta.
Termos em que dever-se-á sempre concluir que as correcções realizadas não têm fundamento
juridico-tributário para a respectiva manutenção, por a dedução de IVA realizada pela VARZIM SOL
ter sido absolutamente correcta nos anos de 2002 a 2004 sub judice.
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1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer a fls. 468
a 470, no sentido de que o recurso merecia provimento, alinhando com as razões invocadas pela impugnante e com o parecer junto aos autos da autoria de notável jurisconsulto.
1.4. Por acórdão proferido em 10 de Novembro de 2010 por esta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, a fls. 479 a 489 dos autos, foi ordenada a suspensão da instância até que fosse proferida
decisão pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, em termos de reenvio prejudicial formulado ao
abrigo do disposto no artº 234º do Tratado de Roma, de duas questões relativas à interpretação dos nºs
2 e 5 do art.º 17º e do art.º 19.º da Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de Maio de 1977 (Sexta
Directiva), em matéria de tratamento em IVA das alegadas subvenções não tributadas auferidas pela
Impugnante por força da concessão da exploração de jogos de fortuna ou azar na zona de jogo da Póvoa
de Varzim, questões que foram consideradas relevantes face ao teor das conclusões 17º e seguintes e
que foram colocadas da seguinte forma àquele Tribunal:
«O artº 23º do CIVA é compatível com os artºs 17º, nºs 2 e 5 e 19º da Sexta Directiva 77/388/CEE,
do Conselho, de 17 de Maio de 1977»;
«Em caso afirmativo, é conforme aos artºs 17º, nºs 2 e 5 e 19º da citada Directiva o estabelecimento de um pro rata específico de dedução do imposto sobre o valor acrescentado suportado pelos
sujeitos passivos que apenas efectuem operações tributáveis, ainda que por afectação real, com base
na existência de subvenções não tributadas a esse sector (“inputs”), nos termos do predito artº 23º».
1.5. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) apreciou o pedido no acórdão que proferiu
em 16/02/2012, a fls. 572 a 583, e que se encontra rematado com a seguinte declaração:
«Os artigos 17.º, nºs 2 e 5, e 19.º da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de
1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre
o volume de negócios – Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável
uniforme, devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que um Estado-Membro, quando autoriza os sujeitos passivos mistos a efetuar a dedução prevista nas referidas disposições com base na
afetação da totalidade ou de parte dos bens e serviços, calcule o montante dedutível, para os setores
em que esses sujeitos passivos apenas efetuem operações tributáveis, incluindo as «subvenções» não
tributáveis no denominador da fração que serve para determinar o pro rata de dedução.».
1.6. Colhidos os vistos legais, cumpre, então, apreciar e decidir as questões colocadas nestes
recurso à luz da declaração formulada pelo TJUE no aludido acórdão
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
a). Em 14/12/2001 foi outorgado o contrato de concessão da exploração de jogos de fortuna ou
azar na zona de jogo permanente da Póvoa de Varzim pelo Governo Português à Varzim Sol, Turismo,
Jogo e Animação, S. A., nos termos e com as cláusulas que constam de fls. 220 a 226 e cujo teor se dá
por integralmente reproduzido;
b). Segundo a cláusula quarta do referido contrato de concessão, a concessionária [impugnante]
obrigou-se, nos termos do DL 275/2001 e Decreto Regulamentar 29/88, a:
1. «Prestar uma contrapartida inicial, no montante global de 58.359.353,96 euros (11 700 000
000$00), a preços de 31 de Dezembro de 2000, a pagar do seguinte modo: (…)
2. Para além da contrapartida referida no número anterior, prestar, em cada ano, contrapartida
do valor de 50% das receitas brutas declaradas dos jogos explorados no casino; todavia, em caso
algum a contrapartida prestada nos termos deste número poderá ser inferior aos valores indicados no
anexo ao Decreto-Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, depois de serem previamente convertidos em
euros correntes do ano a que respeitam, nos termos do n.º 3 do art.º 20 do mesmo diploma legal
A contrapartida referida neste número realiza-se pelas seguintes formas:
a) (…)
b) Através da dedução, até 1% das receitas brutas dos jogos, dos encargos relativos ao cumprimento das obrigações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 422/89 de
2 de Dezembro, na redacção do Decreto- Lei n.º 10/95, de 19 de Janeiro, encargos que não poderão
ser inferiores a 3% das receitas brutas dos jogos. Caso estes encargos, adicionados aos custos líquidos com animação e restauração e aos encargos com publicidade e marketing, ultrapassem um valor
correspondente a 3% das receitas brutas dos jogos, a concessionária tem, adicional e complementarmente, direito a deduzir 50% dos encargos em excesso do referido mínimo exigível, não podendo esta
dedução suplementar exceder 3% das receitas brutas dos jogos.
Esta última dedução só será exequível na medida e dentro dos limites de 25% do acréscimo de
receitas brutas dos jogos de cada exercício, relativamente ao exercício anterior.».
c). Ao abrigo do referido contrato de concessão, a impugnante exerce a actividade de exploração
de jogos de fortuna ou de azar no casino existente na zona de jogo da Póvoa de Varzim;
d). A impugnante está enquadrada para efeitos de IVA como sujeito passivo misto, com operações
sujeitas, não isentas (art. 3º e 4º do CIVA), isentas (art. 9º do CIVA) e fora do campo do imposto, com
dedução parcial e periodicidade mensal;
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e). Na sequência de uma acção de fiscalização a que procederam os Serviços de Inspecção Tributária da Direcção do Porto, foram efectuadas correcções à impugnante, em sede de IVA, relativamente
aos anos de 2002, 2003 e 2004 - cfr. relatório de fls. 52/127 dos autos.
f). Do relatório de inspecção subjacente às correcções efectuadas cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, consta designadamente o seguinte:
3. ENQUADRAMENTO EM SEDE DE IVA DAS “DEDUÇÕES ANUAIS DE EXPLORAÇÃO”
(previstas na alínea f) da Cláusula 4ª do contrato de concessão).
3.1.) Enquadramento conceptual
Nos termos do contrato de concessão a Varzim Sol, Turismo, Jogo e Animação, S.A., está obrigada a efectuar anualmente o pagamento de contrapartidas ao estado Português pela actividade de
exploração de jogo. A essa contrapartida anual de exploração pode deduzir parte dos encargos que
suporta directamente nos sectores de animação e restauração (alínea f) da cláusula 4ª do contrato de
concessão), como sejam:
(…)
Como refere o próprio Decreto-Lei n.º 275/2001 de 17/10 (preâmbulo), as deduções em análise
têm o objectivo de estimular as concessionárias da actividade de jogo para o investimento nas áreas
culturais e de animação, de modo a reforçar a promoção turística local e regional. Também no preâmbulo da Lei do Jogo, o legislador acentua a responsabilidade das concessionárias pela legalidade e
regularidade da exploração rentável, factor que beneficia, designadamente, a animação e equipamento
turístico das regiões, bem como a respectiva promoção.
Por outro lado, o art. 16º da Lei do Jogo refere que para o cumprimento dessas obrigações, a
concessionária deverá afectar uma verba não inferior a 3% das receitas brutas de jogo apuradas no ano
anterior. O fim de interesse público que a dedução para manifestações culturais e desportivas assume
(a qual é inerente ao conceito de subsídio) e a finalidade de compensação de prejuízos de exploração
(dos sectores de animação e restauração) qualificam as deduções como subsídios à exploração (…).
3.3.) Procedimento adoptado pela contribuinte
Relativamente à dedução prevista na alínea f) da cláusula 4ª do contrato de concessão, o sujeito
passivo adopta os seguintes procedimentos: - qualifica-a contabilisticamente como um subsídio à
exploração, que regista na conta 74 - subsídios à Exploração - Do Estado e Outros Entes Públicos;
- considera-a no denominador da percentagem de pro rata geral que aplica às deduções do IVA nos
encargos do sector comum; - contudo, não o considera para efeitos da dedução do IVA exactamente
nos sectores respectivos de animação e restauração, fazendo uma dedução total do IVA (em activo
imobilizado e em custos correntes).
3. 4). Qualificação como subsídio à exploração não tributado
3.4.1.) Informação n.º 2035 de 07/12/2005 da DSIVA
Perante a especificidade da actividade exercida pela A… e pretendendo-se a qualificação da
dedução anual de exploração, foi solicitado parecer à DSIVA que, através da Informação n.º 2035
de 07/12/2005, com despacho do Exmo. Sr. Subdirector Geral datado de 09/12/2005, sancionou o
seguinte: - as subvenções do tipo “à exploração” atribuídas para melhorar a posição económica
da empresa (cobertura de deficits, responsabilização em parte das despesas de funcionamento, participação à “forfait” em certo tipo de despesas, as quais não sendo calculadas em função de preços
ou quantidades vendidas, integram a categoria de subvenções não tributadas (n.º 16); - assim, …,
estamos perante subsídios à exploração e, como tal, não tributadas em IVA (n.º 17); - estes sectores
(animação e restauração) podem de facto, nalguns casos realizar simultaneamente operações que não
conferem direito à dedução (“subsídios à exploração não tributáveis” por força do n.º 5). Caso isto
aconteça, deverão aqui seguir o mesmo regime do pro rata geral aplicável ao sector comum, ou um
pro rata específico (n.º 21); - poderá, em alternativa, o sujeito passivo aplicar aos referidos sectores
de animação e restauração pro ratas específicos (nº 35). (…)
3.5.) Implicação no direito à dedução
A qualificação das deduções anuais de exploração como subsídio à exploração, tem implicações
no exercício do direito à dedução do imposto suportado, nos termos do art. 23º do CIVA, que refere:
(…). Assim, a Varzim Sol, Turismo, Jogo e Animação, S.A., realiza, nos sectores de animação e de
restauração, conjuntamente com operações que não conferem direito à dedução, outras operações
que conferem esse direito, pelo que fica obrigada à disciplina do referido art. 23º. Refira-se que, da
análise efectuada à contabilidade, se conclui que grande parte dos custos/encargos suportados pela
empresa, que sustentam a possibilidade de dedução nos termos do art. 5.º do DL n.º 275/2001, de
17/10, estão relacionados com ambos os sectores de animação e restauração, havendo interligação
dos espectáculos/animação com os restaurantes e bares. Ainda de referir que, para efeitos da dedução,
a IGJ verifica, por amostragem, os documentos de custos/encargos, não existindo uma elegibilidade
por documento, mas sim por totais de encargos suportados.
4) CÁLCULO DAS PERCENTAGENS DE PRO RATA ESPECÍFICO E COMUM
(…)
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4.4. Regularizações anuais do activo imobilizado, prevista no art. 24º do CIVA
(…)».
g). No seguimento das referidas correcções, a Administração Tributária emitiu as liquidações
adicionais de IVA e juros compensatórios constantes de fls. 128 a 200 dos autos, que constituem o
objecto da presente impugnação, cujo teor se dá por reproduzido e cuja data limite para pagamento
voluntário ocorreu em 31/10/2006.
h). Em 31/10/2006, a impugnante procedeu ao pagamento das liquidações constantes de fls. 184
a 200 dos autos, no valor total de 301.332,23 euros - cfr. fls. 236 dos autos.
i). A presente impugnação foi apresentada em 30/1/2007 - cfr. fls. 3 dos autos.
j). Dá-se por reproduzido o teor da informação n.º 2035 da DSIVA de 7/12/2005 junta a fls. 201
a 207 dos autos.
k). Dá-se por reproduzido o teor das conclusões do parecer junto a fls. 227/233 dos autos.
l). A actividade da impugnante desenvolve -se em 4 sectores e com o seguinte enquadramento
em sede de IVA: a) sector do jogo (actividade isenta de IVA, com afectação real dos respectivos custos
e sem qualquer dedução do IVA suportado); b) sector da restauração (actividade sujeita a IVA à taxa
intermédia de 12%, com afectação real dos respectivos custos, com dedução integral do IVA suportado); c) sector de animação (actividade sujeita a IVA à taxa reduzida de 5%, com afectação real dos
respectivos custos, com dedução integral do IVA suportado); d) sectores comuns - administrativo e
financeiro - (actividade sem receitas associadas, com dedução parcial do IVA nos inputs, com base em
percentagem do pro rata apurado com base nas receitas totais da actividade, ou seja, tendo em conta
quer as actividades isentas, quer as actividades tributadas).
m). Inicialmente, os contratos de concessão de exploração de jogos de fortuna ou azar previam
apenas contrapartidas em espécie, designadamente construção de equipamentos hoteleiros e de várias
infra-estruturas. Só mais recentemente é que as contrapartidas em espécie evoluíram para contrapartidas
monetárias.
n). No início de cada ano, a impugnante elabora um plano de actividades (de animação, culturais
e promocionais da zona em que o casino se insere) que apresenta ao Instituto de Turismo de Portugal
para aprovação.
o). Dá-se por reproduzido o teor dos contratos de concessão da exploração de jogos de fortuna
ou azar na zona de jogo permanente da Póvoa de Varzim pelo Governo Português em 3/12/1975 e em
20/12/1988, constantes de fls. 209/220 dos autos.
p). Na liquidação correctiva referente ao período de Maio de 2002 (nº 06213078), no valor de
€ 144.618,74, a Administração Tributária utilizou o crédito da impugnante no montante de € 44.425,80,
resultando o valor a pagar de € 35.144,45 (depois de deduzido o crédito de € 44.425,80 e o valor da
liquidação anterior de € 64.948,49) - cfr. fls. 128 dos autos.
q). Na liquidação adicional de juros compensatórios referentes ao período de Maio de 2002
(nº 06213077) foi aplicada uma taxa de juro sobre imposto no valor de € 35.144,45, relativamente ao
período de 10/7/2002 a 10/8/2006 - cfr. fls. 129 dos autos.
r). No anexo 24 do relatório de inspecção referente ao resumo mensal das correcções de IVA
- 2003”, a impugnante surge, no mês de Dezembro, com uma posição credora perante o Estado no valor
de € 44.525,80 - cfr. fls. 124 dos autos.
s). A impugnante encontrava-se numa situação de crédito acumulado desde Dezembro de 2000,
tendo solicitado, por referência ao período de Julho de 2004, um pedido de reembolso de IVA no valor
de € 367.065,46.
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que tendo julgado parcialmente
improcedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade VARZIM SOL – TURISMO, JOGO
E ANIMAÇÃO, S.A., contra os actos de liquidação adicional de IVA e de juros compensatórios
referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004, anulou parcialmente as liquidações de juros por erro no
montante contabilizado, e manteve, por válidas, as liquidações do imposto, no entendimento de que
não se verificavam os vícios de violação de lei que a Impugnante lhes imputava e que se traduziam na
errada qualificação jurídico-tributária como subsídios à exploração dos montantes ou deduções tidos
em conta no cálculo das contrapartidas previstas no contrato de concessão de exploração de jogos de
fortuna ou azar na zona de jogo da Póvoa de Varzim que aquela celebrou com o Governo Português,
e que encontram previsão nos nºs. 1, 2 e 3 do art. 5º do Dec.Lei n.º 275/2001, de 17 de Outubro, e
na alínea f) do n.º 2 da cláusula 4ª desse contrato, bem como na errada interpretação e aplicação do
disposto no art. 23º do CIVA.
Neste contexto, e visto que a Impugnante, ora Recorrente, refuta o decidido na parte que lhe é
desfavorável, as questões que se colocam à apreciação deste Tribunal são as de saber se a sentença
padece de erro de julgamento em matéria de direito na análise dos referidos vícios, decidindo no sentido
de que, tratando-se de um sujeito passivo misto quanto a IVA (com operações sujeitas a imposto que
conferem direito à dedução, com operações isentas sem direito à dedução, e com operações comuns
que levam à dedução parcial do IVA nos inputs com base na percentagem do pro rata apurado com
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base nas receitas totais da actividade) se deve aplicar, a todas as operações sujeitas imposto e que conferem direito à dedução, o pro rata determinado nos termos do n.º 4 do art. 23º do CIVA, não obstante
a Impugnante ter optado pela afectação real de bens e serviços e dos respectivos custos nas operações
sujeitas a imposto e que conferem direito à dedução integral do IVA.
Atentas as questões colocadas, impõe-se apreciar, em primeiro lugar, a questão referente à conformidade da aplicação da lei nacional com a directiva comunitária em matéria de IVA, por imperativo
legal de harmonização da legislação dos vários Estados Membros nesta matéria.
3.1. DA INTERPRETAÇÃO DO art. 23º DO CÓDIGO DO IVA FACE À SEXTA DIRECTIVA
77/388/CEE, DO CONSELHO, DE 17 DE MAIO DE 1977.
Nos termos do contrato de concessão da exploração de jogos que em 14/12/2001 celebrou com o
Governo Português, a Impugnante assumiu a obrigação de prestar a favor do Estado as contrapartidas definidas na cláusula 4ª desse contrato e que, fundamentalmente, são constituídas por duas componentes: (i)
uma prestação inicial, fixada no n.º 1 da dita cláusula contratual, (ii) uma prestação anual, correspondente
a 50% das receitas brutas dos jogos, com um limite mínimo fixado no anexo ao Dec.Lei n.º 275/2001,
de 17 de Outubro, realizada nos moldes previstos nas várias alíneas do n.º 2 da mesma cláusula.
Por outro, na alínea f) do n.º 2 dessa cláusula 4ª encontra-se estipulada – em consonância, aliás,
com as normas prescritas nos nºs. 1, 2 e 3 do artigo 5º do 275/2001, de 17 de Outubro – que a Impugnante pode deduzir às contrapartidas anuais de exploração a que está obrigada nos termos do n.º 2 da
referida cláusula, os seguintes montantes:
1) o valor correspondente a 1% das receitas brutas dos jogos, desde que tenha suportado encargos
com programas de animação de nível artístico, manifestações turísticas, culturais e desportivas com
valor igual ou superior a 3% das receitas brutas dos jogos;
2) 50% dos encargos com programas de animação de nível artístico, manifestações turísticas,
culturais e desportivas que, somados com os custos líquidos com animação, restauração, publicidade e
marketing, excedam o montante de 3% das receitas brutas dos jogos, sendo que esta dedução suplementar
apenas ocorrerá no caso de se verificar um acréscimo mínimo anual de 25% das receitas brutas dos jogos
relativamente ao ano anterior, não contemplando, no entanto, acréscimos dessas receitas superiores a
25%, nem podendo também exceder o valor correspondente a 3% das receitas brutas do jogo.
É quanto à relevância destas duas parcelas a deduzir ou abater pela Impugnante (ou deduções
de encargos), previstas tanto nesta cláusula contratual como, analogamente, no art. 5º do Dec.Lei
n.º 257/2001, de 17 de Outubro – e para efeitos do direito à dedução do IVA suportado nos sectores da
restauração e da animação (turística, cultural e desportiva) – que se coloca a questão da interpretação
e aplicação do art. 23º do CIVA, tendo em conta que, enquanto a Impugnante considera que elas são
inócuas para os efeitos tributários referidos (isto é, não afectam negativamente a medida do seu direito
à dedução integral do IVA suportado a montante), a Administração Tributária defende o seu relevo e
pertinência, por entender que elas constituem subsídios à exploração não tributados, que afectam a
medida do direito à dedução de que a Impugnante é titular, determinando a necessidade de aplicar um
pro rata específico nas deduções de IVA nestes sectores de actividade.
Com efeito, encarada a questão na óptica da Administração, esses sectores de actividade em que
a Impugnante disporia, a priori, da possibilidade de dedução integral do IVA suportado a montante
face à afectação real dos bens e serviços e dos respectivos custos – sectores de restauração e animação
– teriam, por força desse subsídio não tributado, uma limitação no direito à dedução do IVA suportado,
estando a Impugnante obrigada a calcular um pro rata de dedução, o que conduziu à realização das
liquidações adicionais aqui em causa.
A Impugnante atacou a legalidade dessas liquidações, alegando, em suma, que essas parcelas de
deduções não constituíam subsídios à exploração e, ainda que o fossem, não poderiam afectar a medida do direito à dedução integral do IVA suportado nas aquisições de bens e serviços exclusivamente
destinados aos sectores de restauração e de animação, tendo em conta a afectação real dos respectivos
bens e serviços utilizados.
Segundo o entendimento vertido na sentença recorrida, «(…) a impugnante é um sujeito passivo
misto (de IVA), uma vez que pratica, simultaneamente, operações isentas sem direito à dedução e
operações tributadas que conferem direito a dedução.(…)
É no n.º 4 do art.º 23º do CIVA que se encontra estabelecida a forma de cálculo do pro rata. De
acordo com esta norma, a percentagem de dedução (pro rata) resulta de uma fracção que comporta,
no numerador, o montante anual, imposto excluído, das transmissões de bens e prestações de serviços
que dão lugar à dedução nos termos do artigo 19º e n.º 1 do art.º 20º e, no denominador, o montante
anual, imposto excluído, de todas as operações efectuadas pelo sujeito passivo, incluindo as operações
isentas ou fora do campo do imposto, designadamente as subvenções não tributadas que não sejam
subsídios de equipamento. (…).»
Argumenta-se, ainda, na sentença recorrida, que tendo essas deduções, previstas no art. 5º do DL
257/2001 e na alínea f) da cláusula 4ª do contrato, como principal objectivo «o estímulo das concessionárias “ao investimento na área cultural e de animação de forma a reforçar a promoção turística local e
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regional” (cfr. preâmbulo do DL 257/2001)», devem, por isso, tais deduções ser consideradas para efeitos
de dedução do IVA no sector da animação e restauração, como entendeu a Administração Tributária.
Insurge-se a Impugnante contra o assim decidido, por entender que o art. 23º do CIVA não comporta a interpretação defendida pela Administração e acolhida na sentença, dado que contraria a lei
comunitária, mormente o art. 17º, n.º 5, da 6ª Directiva de IVA. Em defesa da sua tese, invoca que optou
pelo método da dedução por afectação real dos bens e serviços utilizados em cada um dos sectores de
actividade - isentos e sujeitos - que autonomizou, opção que não mereceu qualquer reparo por parte
da Administração Fiscal e que é consentânea com a lei comunitária, pois desta decorre que em face da
mencionada autonomia tributária sectorial, com afectação real, é inadmissível a limitação no direito à
dedução do imposto nos sectores da restauração e animação com afectação real dos respectivos custos
e dedução integral do IVA suportado.
Vejamos.
Conforme resulta da alínea l) do probatório, a actividade a Impugnante é exercida nas áreas do
jogo, da restauração e da animação, as quais, sendo autónomas entre si, comungam, no entanto, com
a distinta área administrativa e financeira. Além disso, cada um dos referidos sectores de actuação da
Impugnante tem também um diferente enquadramento em sede de IVA. Com efeito, enquanto o sector
do jogo está isento de IVA, sem direito a dedução, os sectores da restauração e da animação estão
sujeitos a IVA, com afectação real e direito à dedução do IVA suportado a montante; por sua vez, o
sector administrativo e financeiro, que não tem receitas associadas e é comum aos demais sectores,
deduz parcialmente o IVA suportado nos inputs, na percentagem do pro rata apurado com base nas
receitas totais da actividade.
A Impugnante é, pois, para efeitos de IVA, um sujeito passivo misto, com operações sujeitas, não
isentas, operações isentas e operações fora do campo do imposto, regendo, nesta matéria, o art. 23º, do
CIVA, na redacção que lhe foi dada pelo Dec.Lei n.º 323/98, de 30/10, por estarem em causa liquidações
referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004.
O n.º 1 da referida disposição legal determina que «Quando o sujeito passivo, no exercício da sua
actividade, efectue transmissões de bens e prestações de serviços, parte das quais não confira direito
à dedução, o imposto suportado nas aquisições é dedutível apenas na percentagem correspondente ao
montante anual de operações que dêem lugar a dedução.». Porém, o n.º 2 da mesma norma, ao abrigo
do qual a Impugnante operou as deduções nos sectores de actividade de restauração e animação, estabelece que «Não obstante o disposto no número anterior, poderá o sujeito passivo efectuar a dedução,
segundo a afectação real de todos ou parte dos bens e serviços utilizados, desde que previamente
comunique o facto à Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, sem prejuízo da possibilidade de
esta lhe vir a impor condições especiais ou a fazer cessar esse procedimento no caso de se verificarem
distorções significativas na tributação.».
Ora, a divergência entre a Impugnante e a Administração Fiscal circunscreve-se aos sectores da
restauração e da animação e à aplicação da norma contida no n.º 4 dessa disposição legal, a qual, fixando
a forma de cálculo pro rata, determina que «A percentagem de dedução referida no n.º 1 resulta de
uma fracção que comporta, no numerador, o montante anual, imposto excluído, das transmissões de
bens e prestações de serviços que dão lugar a dedução nos termos do artigo 19.º e n.º 1 do art. 20.º e,
no denominador, o montante anual, imposto excluído, de todas as operações efectuadas pelo sujeito
passivo, incluindo as operações isentas ou fora do campo do imposto, designadamente as subvenções
não tributadas que não sejam subsídios de equipamento»
Com efeito, enquanto a Administração Fiscal defende que nos sectores da restauração e da animação a dedução do IVA é parcial por efeito do subsídio à exploração não tributado - de que, no seu
entender, a Impugnante beneficia – a inscrever no denominador para o cálculo do pro rata específico nos
termos do n.º 4 do art. 23º do CIVA, já a Impugnante advoga que, independentemente da qualificação
jurídico-tributária das deduções previstas na alínea f) do n.º 2 da cláusula 4ª do contrato de concessão,
o referido método de percentagem de dedução não pode aplicar-se a esses dois sectores de actividade
porque, quanto a eles, e atenta a incontestada opção pelo método da afectação real, a dedução do IVA
suportado é total, sendo legalmente inadmissível a sua redução por tal contrariar, desde logo, o disposto
nos artigos 17º, nºs 2 e 5, e 19º da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977.
Colocada a questão nestes termos, entendeu o Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão proferido em 10/11/2010, a fls. 479 a 489 dos autos, que «(…) na prática, o que se pretende saber é se, ao
limitar o direito de dedução do imposto sobre o valor acrescentado dos sujeitos passivos que recebem
subvenções com vista a financiar as suas actividades, nos termos do disposto no artº 23º do CIVA,
tal limitação é conforme com os artºs 17º, nºs 2 e 5 e 19º da 6ª Directiva 77/388/CEE, do Conselho,
de 17 de Maio de 1977. Daqui resulta que se questiona a interpretação de preceitos comunitários,
concretamente, dos preditos artigos da citada Directiva.
Entende-se, por isso, necessário pronúncia do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos
do disposto no artº 234º do Tratado de Roma, sendo o reenvio obrigatório, uma vez que da decisão
deste Tribunal não cabe recurso.».
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Neste contexto, foi pedido ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em termos de reenvio
prejudicial, que se pronunciasse sobre as seguintes questões:
- «O artº 23º do CIVA é compatível com os arts 17º, nºs 2 e 5 e 19º da Sexta Directiva 77/388/CEE,
do Conselho, de 17 de Maio de 1977»;
- «Em caso afirmativo, é conforme aos arts 17º, nºs 2 e 5 e 19º da citada Directiva o estabelecimento de um pro rata específico de dedução do imposto sobre o valor acrescentado suportado pelos
sujeitos passivos que apenas efectuem operações tributáveis, ainda que por afectação real, com base
na existência de subvenções não tributadas a esse sector (“inputs”), nos termos do predito artº 23».
O TJUE proferiu, como se viu, o acórdão junto aos autos fls. 572/583, no qual considerou, no
ponto 35, que «Através das suas questões, que importa apreciar em conjunto, o órgão jurisdicional de
reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 17.º, nºs 2 e 5, e 19.º da Sexta Directiva devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que um Estado-Membro, quando autoriza os sujeitos passivos
mistos a efectuar a dedução prevista nas referidas disposições, com base na afectação da totalidade
ou de parte dos bens e serviços, calcule o montante dedutível, para os sectores em que esses sujeitos
passivos apenas efetuem operações tributáveis, incluindo as «subvenções» não tributáveis no denominador da fração que serve para determinar o pró rata de dedução», concluiu, declarando que «Os
artigos 17.º, nºs 2 e 5, e 19.º da Sexta Diretiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de maio de 1977, relativa
à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de
negócios – Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria coletável uniforme, devem
ser interpretados no sentido de que se opõem a que um Estado-Membro, quando autoriza os sujeitos
passivos mistos a efetuar a dedução prevista nas referidas disposições, com base na afetação da totalidade ou de parte dos bens e serviços, calcule o montante dedutível, para os setores em que esses
sujeitos passivos apenas efetuem operações tributáveis, incluindo as «subvenções» não tributáveis no
denominador da fração que serve para determinar o pro rata de dedução.».
É, pois, à luz da interpretação alcançada pelo TJUE quanto ao conteúdo das normas comunitárias
convocadas – e que conformam e visam harmonizar em matéria de IVA a legislação de todos os Estados
Membros – que caberá apreciar a concreta situação em litígio.
No caso vertente, a Impugnante autonomizou todos os sectores da sua actividade, optando, com
assentimento da Administração Fiscal e sem que esta tivesse oposto qualquer objecção aquando da
acção inspectiva, pelo método da afectação real, de harmonia com o disposto no n.º 2, da art. 23º, o que
determina a dedução integral do IVA suportado a montante nas aquisições de bens e serviços inerentes
às actividades da restauração e da animação sujeitas a imposto.
Ora, como se refere nos pontos 37 a 42 da decisão proferida pelo TJUE, se, por um lado, dos
primeiro e segundo parágrafos do n.º 5 do art. 17º da Sexta Directiva se retira que os Estados Membros
podem incluir no denominador, para cálculo do pro rata, as subvenções que não estão directamente
relacionadas com o preço, como se determina no art. 19º, por outro lado, o terceiro parágrafo do n.º 5 do
art. 17º autoriza os Estados Membros a estabelecer um pro rata distinto para cada sector de actividade
ou a dedução com base na afectação real dos bens e serviços a uma determinada actividade, sendo certo
que, nos termos do n.º 2 do art. 17º, quanto às operações tributáveis, o sujeito passivo pode deduzir, do
IVA de que é devedor, o IVA pago na aquisição de bens e serviços prestados por outro sujeito passivo,
e, por conseguinte, atento o que se dispõe, no n.º 2 e no parágrafo terceiro do n.º 5, do art. 17º, tendo a
Impugnante sido autorizada a deduzir o imposto com base na afectação real, o seu direito de dedução
incide sobre a totalidade do imposto que onerou as operações efectuadas a montante, não podendo ser
limitado por via das referidas subvenções.
Ora, como se viu, a Administração Tributária não colocou qualquer óbice à opção da Impugnante
pelo regime contido no mencionado n.º 2 do art. 23º do CIVA.
Por outro lado, embora a Administração Tributária considere que as deduções em apreço, contempladas no contrato de concessão, não estão directamente relacionadas com o preço, constituindo, no seu
entender, subvenções não tributadas, o certo é que, como claramente transparece da decisão proferida
pelo TJUE, está vedado à Administração limitar, com o invocado fundamento da existência de uma
subvenção não tributada, o direito à dedução integral do IVA suportado a montante nas aquisições de
bens e serviços inerentes aos sectores da restauração e da animação, atenta a posição que assumiu ante
a opção da Impugnante pela afectação real dos bens e serviços quanto a esses sectores de actividade
sujeitos a imposto, com direito a dedução, por tal contrariar o disposto nos arts. 17º, nºs. 2 e 5, e 19º,
da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977.
Neste contexto, torna-se evidente que o n.º 4 do art. 23º do CIVA não é aplicável às deduções de
imposto nos mencionados sectores da restauração e da animação, que, como se viu, podem deduzir
integralmente o IVA suportado a montante nas respectivas actividades, em virtude de estarem sujeitas
a tributação, com válida afectação real dos respectivos bens e serviços, e, por conseguinte, não podem
subsistir as liquidações adicionais de IVA impugnadas.
Deste modo, ao julgar a impugnação improcedente por via da aplicação do art. 23º, n.º 4 do CIVA,
o tribunal recorrido incorreu em erro de julgamento em matéria de direito, pelo que se impõe revogar
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a sentença recorrida e substitui-la por acórdão que julgue procedente a impugnação no que toca aos
actos de liquidação de imposto impugnados, tendo em conta que a apreciação da questão da qualificação jurídico-tributária das deduções previstas na alínea f), do n.º 2 da cláusula 4ª do contrato, também
submetida a este Tribunal pela Impugnante, se mostra prejudicada ante a decisão que ora se profere.
A ilegalidade destas liquidações de imposto implica, inevitavelmente, a ilegalidade completa e
integral das correspondentes liquidações de juros compensatórios, determinando a procedência total
da impugnação judicial.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar totalmente
procedente a impugnação judicial, com a anulação total dos actos de liquidação de imposto e de juros
compensatórios.
Custas pela Recorrida, mas apenas na 1ª Instância por ora não ter alegado.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Liquidação violadora de norma de direito comunitário. Anulação parcial e total do
ato tributário.
Sumário:
I — Embora o ato tributário, enquanto ato divisível, tanto por natureza como por definição legal, seja suscetível de anulação parcial, esta só poderá ter lugar quando
o ato tributário só em parte estiver inquinado de invalidade.
II — Deste modo, se a decisão recorrida entendeu que a liquidação ofendia o direito
comunitário, deveria ter anulado o ato na totalidade.
Processo n.º 533/12-30.
Recorrente: Inga Waltraud Klein.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Inga Waltraud Klein, com os demais sinais dos autos, veio recorrer da decisão da Mmª juíza do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial
que deduziu contra a liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares relativa ao ano
de 2006, no valor de € 4.924,54, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A) - Tendo a Administração Fiscal liquidado imposto à impugnante pela taxa prevista para os não
residentes sobre o montante total da mais-valia realizada e não apenas sobre 50% deste valor (artigo 43º,
n.º 2 do Código do IRS), fê-lo ao arrepio do (então) artigo 56º do TJCE (atual artigo 63º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia), pelo que terá que ser anulado o ato tributário respetivo,
dado o primado do direito comunitário.
B) - Em caso algum, poderia a sentença do processo de impugnação, ao abrigo do artº. 100º da
LGT, ou qualquer outra norma, estabelecer uma anulação parcial do ato impugnado, (na prática fazendo
uma liquidação aplicando a legislação fiscal prevista para os residentes em Portugal), atenta a natureza
meramente anulatória da impugnação judicial.
Foi, pois, entre o mais, incorretamente aplicado o artº. 100º da LGT.
Em tal conformidade, deve o presente recurso ser julgado procedente, declarando a anulação do
ato tributário impugnado, devendo ser restituído à Impugnante o montante pago acrescido dos juros
respetivos.
II - A Fazenda Publica não contra alegou.
III - O MP emitiu o parecer constante de fls. 69/70, no qual se pronuncia pela procedência do
recurso.
IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
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V - Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º). Aquando da entrega da declaração Modelo 3 de IRS, referente ao ano de 2006, a ora Impugnante, Inga Waltraud Klein, declarou:
- ter residência fiscal no estrangeiro;
- ter obtido rendimentos de mais-valias resultantes da alienação onerosa da quota-parte de 50%
do direito de propriedade sobre um bem imóvel sito em Portugal, pelo preço de € 40.000,00;
- que o imóvel em questão havia sido adquirido em fevereiro de 2002, pelo montante de € 12 469,95;
- ter tido despesas e encargos no montante de €5.213,23 – cfr. Declaração Modelo 3 apresentada
pela Impugnante com referência ao exercício de 2006, a fls. 10-12 do processo administrativo junto
aos autos.
2º). O rendimento global apurado pela Administração Tributária (AT), decorrente da mais-valia
realizada pela ora impugnante na venda do imóvel, foi de € 19.698,13 - cfr. linha 1 da demonstração
de liquidação de IRS n.º 2007 00001 159933, a fls. 5 do processo físico.
3º). A AT considerou a totalidade dessa mais-valia na determinação do rendimento coletável da
Impugnante - cfr. linha 6 da demonstração de liquidação de IRS n.º 2007 00001159933, a fls. 5 do
processo físico.
4º). A AT apurou imposto a pagar no montante de €4.924,54, sendo a data limite de pagamento
19/09/2007 - cfr. linha 23 da demonstração de liquidação de IRS n.º 2007 00001159933, a fls. 5 do
processo físico.
5º). Em 18/09/2007, a impugnante pagou o imposto liquidado - Cfr. documento 1 junto com a
petição inicial, a fls. 4 do processo físico.
6º). Em 12/12/2007, foi deduzida a presente impugnação judicial - cfr. carimbo aposto no cabeçalho da respetiva petição inicial e registo informático no SITAF.
VI. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, julgada a norma do n.º 2 do
artº 43º do CIRS desconforme com o direito comunitário, deveria a liquidação impugnada ser totalmente
anulada ou se o Mmº Juiz poderia anulá-la parcialmente de modo a equiparar a recorrente a residente
em território português, aplicando o mesmo regime que se aplica aos residentes.
A recorrente entende que a liquidação deveria ter sido totalmente anulada, uma vez que tem por
fundamento norma violadora de direito comunitário e atendendo a que estamos perante contencioso de
anulação. Deste modo, ao aplicar o regime vigente para os residentes, a decisão recorrida efetuou, na
prática, uma nova liquidação ofendendo a natureza meramente anulatória da impugnação judicial.
O MºPº, por sua vez, no parecer que consta de fls. 69/70, defende também este entendimento,
louvando-se na seguinte fundamentação:
Parece ponto assente em termos doutrinários e jurisprudenciais que o ato de liquidação enquanto
ato divisível é suscetível de anulação parcial. Porém, tal anulação parcial só poderá ser juridicamente
admissível quando o fundamento da anulação valha apenas em relação a uma parte do ato, isto é, quando
haja uma ilegalidade apenas parcial...
No entanto, se o ato de liquidação tem um único fundamento jurídico, não sendo nele possível distinguir entre uma parte que está conforme à lei e outra que a viola, não se pode decretar a anulação parcial,
mesmo que se entenda que, por força de outras disposições legais, uma liquidação poderia ter lugar.
Será por exemplo, o caso de uma liquidação se ter baseado em determinada tabela de taxas de
imposto e se vir a entender que a tabela legalmente aplicável seria outra. Nestas circunstâncias, toda
a liquidação assentará em fundamentos jurídicos errados, pelo que o ato deve ser integralmente anulado, com fundamento em erro sobre os pressupostos de direito (vício de violação de lei). A prática de
novo ato, com base la tabela tida como legal, caberá à administração tributária e não ao tribunal, não
podendo o interessado ser privado da possibilidade de discutir a legalidade do novo ato que eventualmente, venha a ser praticado, utilizando todos os meios de impugnação administrativa e contenciosa
que a lei lhe proporciona.
Ora, a sentença recorrida, reconhecendo que a liquidação violava o direito comunitário em lugar
de anular, integralmente, o ato tributário, como seria devido anulou-o apenas, parcialmente, aplicando a
legislação fiscal prevista para os residentes em Portugal, dessa forma invadindo a área de competência
da administração tributária e confrontando a natureza meramente anulatória da impugnação judicial.
Vejamos então se este entendimento colhe o apoio legal.
VII. Conforme resulta da decisão recorrida, foi entendido que o artº 43º, n.º 2 do CIRS, ao tributar
apenas 50% do valor das mais valias auferidas por residentes em Portugal e a totalidade em relação a
não residentes em Portugal, mas residentes no espaço comunitário ofendia o direito comunitário, maxime
o artº 56º do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia (atual artigo 63º do TFUE).
E, assim sendo, entendeu-se que a liquidação era ilegal.
Porém, acrescentou-se o seguinte: “Não obstante estar o ato em apreço ferido de anulabilidade,
tornando-se apenas necessária uma operação aritmética para repor a respetiva legalidade e constituindo
a liquidação do imposto por natureza um ato divisível, é a mesma suscetível de anulação parcial”.
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E, deste modo, a decisão recorrida entendeu que a forma de ultrapassar a ilegalidade era a de
aplicar também à impugnante o n.º 2 do citado artº 43º do CIRS.
Porém, com o devido respeito, e como salientam a recorrente e o MºPº, tal não poderia ser feito,
pelo que apenas haveria que anular o ato de liquidação na totalidade.
Com efeito, e como se escreveu no Acórdão de 12.01.2012 – Processo n.º 965/10 “o ato tributário,
enquanto ato divisível, tanto por natureza como por definição legal, é suscetível de anulação parcial. É
esta, aliás, a posição consensual da doutrina e da jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, a qual, para além de apelar a essa divisibilidade (Cfr., entre outros,
os acórdãos proferidos em 9/07/1997, no processo n.º 5874; em 22/09/1999, no processo n.º 24101;
em 16/05/2001, no processo n.º 25532; em 26/03/2003, no processo n.º 1973/02; em 27/09/2005, no
processo n.º 287/05; e em 12/01/2011, no processo n.º 583/10.), apela, também, à natureza de plena
jurisdição da sentença de anulação parcial do ato, invocando razões ligadas aos princípios processuais da economia processual (para que da sentença ou acórdão do tribunal saia logo uma definição da
situação que não careça de qualquer nova pronúncia da administração tributária) e ligadas ao próprio
âmbito do contencioso de mera anulação (no qual os limites à plena jurisdição só serão de aceitar em
relação àqueles aspetos da ação administrativa em que a plena jurisdição implique para o juiz tributário,
enquanto juiz administrativo, a prática de atos que afrontem o núcleo essencial da função administrativa) (Cfr. o Prof. Saldanha Sanches, in Fiscalidade, 7/8, Julho-Outubro de 2001, págs. 63 e segs., e o
Prof. Casalta Nabais, in Direito Fiscal, 2ª ed., pág. 397.).
Deste modo, se o juiz reconhecer que o ato tributário está inquinado de ilegalidade que só em
parte o invalida, deve anulá-lo apenas nessa parte, deixando-o subsistir no segmento em que nenhuma
ilegalidade o fira.
No caso presente, os fundamentos de anulação reconhecidos na sentença recorrida valem apenas
em relação a uma parte do ato impugnado, isto é, valem somente em relação ao ato de compensação
que ali se encontra incorporado, não afetando a validade do ato de liquidação adicional do imposto em
falta e dos juros compensatórios.
Como bem nota o Exm.º Procurador Geral Adjunto no seu douto parecer, sendo a liquidação
adicional de IVA ato distinto e não consequente do ato anulado de compensação de créditos, não podia
ser abrangida pela eficácia da anulação deste, subsistindo na ordem jurídica. A solução da questão da
legalidade da liquidação adicional de IVA não ficou prejudicada pela anulação do ato de compensação,
impondo-se a sua apreciação.
Assim, e não obstante não estarmos perante dois atos autónomos, mas perante um único ato tributário, este não devia ter sido anulado na totalidade, mas apenas na parte inquinada de ilegalidade”.
No caso dos autos, porém, estamos perante um único fundamento de anulação, sendo certo que
a ilegalidade é total. Sendo assim, não pode alegar-se, como se fez na decisão recorrida, que o ato é
divisível, apenas porque no entender do Mmº Juiz havia que aplicar a taxa a 50% das mais valias e
não à sua totalidade.
Anulada a liquidação caberá à Fazenda Pública efetuar nova liquidação, aplicando ou não o n.º 2
do artº 43º do CIRS e podendo eventualmente a recorrente impugnar essa nova liquidação.
Deste modo, porque no caso concreto não existe ilegalidade parcial do ato de liquidação, não podia
ser o mesmo anulado parcialmente pelo que a decisão recorrida não pode manter-se.
VIII. Nestes termos e pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revogando-se a decisão
recorrida e julgando-se procedente a impugnação com a anulação total do ato de liquidação impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) – Ascensão Lopes – Pedro Delgado.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo. Ampliação da matéria de
facto.
Sumário:
Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pela Oponente sem
antes estabelecer a precisa situação de facto subjacente, é de determinar a ampliação
da matéria de facto, uma vez que o Supremo Tribunal Administrativo, como Tribunal
de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.
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Processo n.º 579/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Maria de Fátima Teixeira Freitas Vasconcelos.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I- RELATÓRIO
1. Maria de Fátima Teixeira Freitas de Vasconcelos, identificada nos autos, apresentou, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, oposição, na qualidade de responsável subsidiária, à execução
fiscal nº. 3565-1998/01012592, instaurada pelo Serviço de Finanças de Valongo 2, contra o seu marido,
António Cândido Alves Vasconcelos, por dívidas de IVA, relativas aos anos de 1994, 1995 e 1996, no
valor global de 42.315,30 euros.
1.1.Naquele Tribunal decidiu-se julgar a oposição totalmente procedente e extinta a execução,
por as dívidas exequendas se encontrarem prescritas.
2. Notificada da sentença, a representante da Fazenda Pública veio dela interpor recurso para este
Tribunal, apresentando as seguintes conclusões das suas alegações:
“A. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou extinta a execução relativamente às dívidas respeitantes ao IVA dos exercícios de 1994 e 1996, com fundamento na prescrição
da obrigação tributária, na oposição deduzida pela oponente.
B. Dita a douta sentença que tendo a citação sido efectuada em 09.01.2006, o prazo de prescrição
começou de novo a contar-se em 09.01.2007.
C. Acrescentando que, somando-se até essa data, o tempo que decorreu entre 1999 a 09.01.2006.
D. Ora, a lei n.º 53-A/2006 revogou o n.º 2 do art. 49º da LGT, no qual se consagrava o regime
de a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo
fazer cessar o efeito interruptivo transformando-o em suspensivo.
E. Assim, em conformidade com o art. 91º daquela Lei n.º 53-A/2006, «a revogação do n.º 2 do
artigo 49º da LGT aplica-se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em
que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não
imputável ao sujeito passivo».
F. Porém, esta Lei (Orçamento do Estado para 2007) entrou em vigor em 01.01.2007, de harmonia
com o seu art.º. 163º e, sendo aquela uma norma que estabelece os efeitos (ou não) de factos, ela só
se aplica após a sua entrada em vigor, por força da regra do art. 12º, n.º 2, do CC.
G. Refira-se que, se não se completou um ano de paragem do processo até 01.01.2007, os efeitos
do primeiro acto interruptivo (eliminação do período decorrido anteriormente e suspensão da prescrição enquanto se mantiver o processo) mantêm-se, para o passado e para futuro, mesmo que o processo
venha parar por facto não imputável ao contribuinte (1).
H. Deste modo, verificando-se que após a citação da oponente em 09.01.2006, não se completou
um ano de paragem do processo não se aplicaria o regime previsto no nº2 do artº. 49º da LGT, não
sendo relevante se antes da paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao sujeito
passivo não se tiver verificado qualquer facto interruptivo, neste sentido, se pronunciou o acórdão do
STA de 04.02.2009, proc. 0488/08.
I. Desta forma, a citação enquanto facto interruptivo produz o efeito instantâneo de eliminar
o período anterior e o efeito duradouro de obstar ao decurso da prescrição, ainda que, depois de
01.01.2007, venha a estar parada por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (pois
foi revogado n.º 2 do art. 49º).
J. Pelo que deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a decisão judicial
recorrida por padecer a mesma de um erro de direito por violação dos artigos 48º e 49º da LGT.
K. Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as
devidas consequências legais.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença
recorrida, com as devidas consequências legais”.
3. Não houve contra-alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou-se no sentido
de ser anulada a sentença recorrida, baixando os autos à 1ª instância para ser ampliada a matéria de
facto, conforme se dispõe no seu parecer:
“(…) Nos termos do artigo 49º a citação (após a entrada em vigor da Lei 100/99, de 26 de Julho), a reclamação, o recurso hierárquico a impugnação e o pedido de revisão oficiosa interrompem
a prescrição.
De acordo com o n.º 2, entretanto revogado pela Lei 53-A/2006, de 29/12, mas cuja revogação só
aplica aos casos em que o ano de paragem do processo termina a partir de 2007.01.01, a paragem do
processo por mais de 1 ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo,
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somando-se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da
autuação.
Nos termos do n.º 3, na redacção anterior à referida Lei 53-A/2006, o prazo de prescrição suspende-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento a prestações
legalmente autorizado ou de reclamação, impugnação ou recurso, com efeito suspensivo da execução
fiscal em consequência de prestação de garantia, sendo certo que com a redacção introduzida pela
citada Lei além da suspensão por pagamento em prestações a suspensão o prazo de suspensão suspende-se enquanto não houver decisão transitada que ponha termo ao processo, nos casos de reclamação,
impugnação, recurso ou oposição quando determinem a suspensão da cobrança da dívida.
Nos termos do estatuído no artigo 5.º/5 do DL 124/96, de 10 de Agosto, o prazo de prescrição
suspende-se durante o período de pagamento em prestações, ou seja, entre a data da adesão a esse
regime e a data da exclusão.
Ora, a factualidade apurada é insuficiente para apurar a prescrição relativamente ao IVA de
1994 e 1995.
De facto, do probatório não consta a data da admissão do executado originário ao regime de
pagamento em prestações constante do DL 124/96, apenas constando a data da exclusão.
Ora, sem esse dado de facto nem sequer é possível apurar qual o prazo de prescrição a aplicar, se
o do CPT (10 anos), se o da LGT (8 anos), uma vez que, como já se referiu, ao abrigo do estatuído no
artigo 297.º do CC, importa apurar se à data da entrada em vigor da LGT (1999.01.01) faltava menos
tempo para se completar a prescrição ao abrigo do CPT, o que só é possível relevando o período de
suspensão, entretanto, ocorrido.
Por outro lado, para uma correcta análise da problemática da prescrição, importa ainda apurar
se o PEF esteve ou não parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, facto que,
também, não consta do probatório.
Note-se, aliás, que a falta de factualidade para análise da prescrição (e das outras questões suscitadas) já havia sido referida no douto acórdão do TCAN junto aos autos (fls. 163/164), sendo certo
que o Tribunal recorrido se limitou a fixar, exactamente, a mesma factualidade, acrescida do facto
constante do ponto 7.º do probatório e que havia sido acrescentado pelo TCAN ao abrigo do estatuído
no artigo 712.º do CPC.
Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729.º/3 e 730.º do CPC deve anular-se a
sentença recorrida, baixando os autos à 1ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria de
facto”.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
Na 1ª instância deram-se como provados os seguintes factos:
“1.º - Por dívidas de IVA de António Cândido Alves Vasconcelos, referentes aos anos de 1994,
1995 e 1996, no valor global de 42.315,50 euros, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º35651998/701012592, em 20 de Julho de 1998, pelo Serviço de Finanças de Valongo-2.
2.º - A dívida estava incluída no Plano de Regularização Prestacional, previsto pelo Decreto-Lei
n.º 124/96.
3.º - O Executado António Cândido foi excluído do referido Plano Prestacional por incumprimento em 21.01.2001.
4.º - Em face da exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96, foi proferido despacho em
26.12.2001 a ordenar o prosseguimento dos autos.
5.º - Em 23.10.2002, o referido Serviço de Finanças procedeu à penhora de imóvel pertença da
cônjuge mulher do Executado.
6.º - A ora Oponente foi citada como executada em 9 de Janeiro de 2006.
7.º - As liquidações das dívidas referidas em 1.º, foram notificadas ao Executado António Cândido
Alves Vasconcelos, em 30.09.1997 - cfr. doc. de fls.64 dos autos.
8.º - A dívida exequenda diz respeito a IVA dos anos de 1994 a 1996.
9.º - A instauração da execução ocorreu em 20.07.1998.”
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel,
em 29 de Fevereiro de 2012, que julgou procedente oposição deduzida contra a execução fiscal relativa a dívida de IVA de 1994, 1995 e 1996, no entendimento de que a mesma se encontra extinta por
prescrição.
Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
“Face ao art. 48º, nº1, da LGT, as dívidas tributárias relativas ao IVA prescrevem no prazo de
oito anos contados a partir do início do ano seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do
imposto ou o facto tributário.
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As dívidas exequendas são relativas ao IVA de 1994 a 1996.
A citação da oponente foi efectuada em 09.01.2006.
Ao caso concreto é aplicável o n.º 2 do art. 49º da LGT, uma vez que a dívida, em 1 de Janeiro
de 2007 (entrada em vigor da lei) tinha mais de um ano de existência.
Resulta do n.º 2 do art. 49º, da LGT, aplicável ao caso concreto que: A paragem do processo por
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no
número anterior, somando-se neste caso o tempo que decorreu após esse período ao que tiver decorrido
até à data da autuação.
Ora, tendo a citação sido efectuada em 09.01.2006, o prazo de prescrição começou de novo a
contar-se em 09.01.2007.
E somando-se até esta data, o tempo que decorreu entre 1999 a 09.01.2006.
Assim, o prazo referido no n.º 1 do art. 48º, já se encontra ultrapassado.
Pelo que, as dívidas estão prescritas.
Pelo que, procede a presente Oposição, ficando prejudicado o conhecimento das restantes questões suscitadas pela Oponente”.
Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública argumentando que a dívida não se encontra
prescrita, porquanto:
• “(…) se não se completou um ano de paragem do processo até 01.01.2007, os efeitos do primeiro
acto interruptivo (eliminação do período decorrido anteriormente e suspensão da prescrição enquanto
se mantiver o processo) mantêm-se, para o passado e para futuro, mesmo que o processo venha parar
por facto não imputável ao contribuinte (2).
• (…) verificando-se que após a citação da oponente em 09.01.2006, não se completou um ano
de paragem do processo não se aplicaria o regime previsto no nº2 do artº. 49º da LGT, não sendo relevante se antes da paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao sujeito passivo
não se tiver verificado qualquer facto interruptivo, neste sentido, se pronunciou o acórdão do STA de
04.02.2009, proc. 0488/08.
• (…) Desta forma, a citação enquanto facto interruptivo produz o efeito instantâneo de eliminar o período anterior e o efeito duradouro de obstar ao decurso da prescrição, ainda que, depois de
01.01.2007, venha a estar parada por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (pois foi
revogado n.º 2 do art. 49º)”.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e objecto do recurso, nos termos das disposições
constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, a questão que cumpre averiguar é se a Mmª Juíza
“a quo” incorreu em erro de julgamento ao julgar prescrita a dívida fiscal revertida contra a recorrente
por IVA relativo aos anos de 1994 a 1996.
2.2. Da prescrição da dívida exequenda relativa a IVA dos anos 1994 a 1996
1. Dizendo a dívida em causa respeito a IVA relativo aos anos de 1994 a 1996, estava em vigor o
CPT, desde 1 de Julho de 1991, cujo art. 34º previa um prazo de prescrição de dez anos, cujo termo inicial
se desencadeava no início do ano seguinte aquele em que os factos tributários tivessem ocorrido e que
se interrompia, designadamente, com a instauração da execução fiscal. Porém, esse efeito interruptivo
cessava se o processo ficasse parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, caso
em que se passava a somar ao tempo que a partir daí transcorresse todo aquele que tivesse decorrido
até à data da respectiva autuação, ocorrendo, assim a transformação do efeito interruptivo em mero
efeito suspensivo da prescrição (3).
Porém, em 1999.01.01 entrou em vigor a LGT, que no artigo 48º/1, na redacção actual, estatui
que as dívidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos contados, nos impostos periódicos a partir do
termo do ano em que ocorreu o facto tributário e nos de obrigação única a partir da data em que ocorreu
o facto tributário, excepto o IVA e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada
por retenção na fonte a título definitivo, caso em que o prazo se conta a partir do início civil seguinte
àquele em que se verificou, respectivamente a exigibilidade do imposto ou o facto tributar.
Nos termos do fixado no artigo 297.º do Código Civil, a lei que estabelecer prazo mais curto que
o fixado em lei anterior é, também, aplicável aos prazos que já estejam em curso, salvo se segundo a
lei antiga faltar menos tempo para a prazo se completar, sendo certo que o novo prazo só se conta a
partir da entrada em vigor da nova lei.
No caso em apreço, com a instauração da execução, em 20/7/1998, interrompeu-se a prescrição
que, como vimos, à luz do art. 34º, n.º 3, do CPT tinha um efeito interruptivo próprio instantâneo, de
eliminar para a prescrição todo do tempo anteriormente decorrido (art. 326º, nº1, do Código Civil),
bem como o efeito duradouro de obstar ao decurso do prazo de prescrição até ao termo do processo ou
até à paragem deste por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.
Acontece que à data da entrada em vigor da LGT (1/1/1999), que estabeleceu um prazo de oito
anos para a prescrição, a execução ainda não estivera parada por um período superior a um ano, e todo
o tempo de prescrição anteriormente decorrido foi inutilizado por força do evento interruptivo. O que
significa que em 1/1/1999 ainda não tinha decorrido qualquer prazo para a prescrição, pelo que, sendo
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o prazo de prescrição previsto na LGT inferior ao do CPT, será aplicável o da LGT, uma vez que o novo
prazo torna-se mais favorável, pelo facto de na data da entrada em vigor desta nova lei faltar menos
tempo por esta que pela antiga (art. 297º do CC), contando-se o novo prazo a partir da data de entrada
em vigor da nova lei. Este raciocínio é válido para as dívidas de 1995 e 1996.
Tendo em conta o início do prazo prescricional em 1/1/1999, a prescrição só se poderia efectivar
se não existissem quaisquer outros factos suspensivos ou interruptivos, decorridos oito anos, isto é,
em 2007, sendo a LGT a lei competente para determinar e reger os eventos interruptivos e suspensivos
ocorridos na sua vigência.
2.Resulta do probatório que a dívida esteve incluída no Plano de Regularização Prestacional
previsto no Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, cujo art. 5.º/5 dispõe que o prazo de prescrição
suspende-se durante o período de pagamento em prestações, ou seja, entre a data da adesão a esse
regime e a data da exclusão.
Acontece que o probatório é omisso quanto à data da admissão do executado originário ao regime
de pagamento em prestações estabelecido no referido diploma, apenas constando do mesmo a data da
exclusão do referido regime do executado originário (21/1/2001).
Além da suspensão do prazo da prescrição ocasionada por este facto, haveria ainda que considerar
o efeito interruptivo decorrente da citação da executada revertida em 9 de Janeiro de 2006.
Segundo a Mmª Juíza “a quo”, apelando ao art. 49º, n.º 2, da LGT, “A paragem do processo por
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no
número anterior, somando-se neste caso o tempo que decorreu após esse período ao que tiver decorrido
até à data da autuação.
Ora, tendo a citação sido efectuada em 09.01.2006, o prazo de prescrição começou de novo a
contar-se em 09.01.2007. E somando-se até esta data, o tempo que decorreu entre 1999 a 09.01.2006.
Assim, o prazo referido no n.º 1 do art. 48º, já se encontra ultrapassado”.
Por sua vez, alega a Fazenda Pública que a dívida não está prescrita porque se não se completou
um ano de paragem do processo até 1/1/2007, os efeitos do primeiro acto interruptivo (eliminação do
período decorrido anteriormente e suspensão da prescrição enquanto se mantiver o processo) mantém-se, para o passado e para o futuro, mesmo que o processo venha a parar por facto não imputável ao
contribuinte.
Por conseguinte, segundo a Fazenda Pública, se após a citação da oponente em 09.01.2006, não se
completou um ano de paragem do processo não se aplicaria o regime previsto no nº2 do artº. 49º da LGT.
Vejamos.
3. Considerando que à data da citação da ora recorrente (9 de Janeiro de 2006) ainda não decorrera
o prazo de oito anos de prescrição iniciado em 1/1/1999, e que a interrupção inutiliza para a prescrição
todo o tempo anteriormente decorrido, torna-se inquestionável que a prescrição só poderia ter ocorrido
se aquele efeito interruptivo tivesse entretanto cessado por força da paragem do processo executivo
por mais de um ano por facto não imputável ao executado e em data anterior à entrada em vigor da Lei
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.
Na verdade, de acordo com os números 1 e 2 do art. 49º da LGT, na redacção anterior à que lhe
foi conferida pelo referido diploma, que revogou o n.º 2, a citação em processo de execução fiscal interrompia a prescrição, mas esse efeito cessava se o processo ficasse parado por período superior a um
ano por facto não imputável ao sujeito passivo, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse
período ao que tiver decorrido até à data da autuação. O que significava que a interrupção da prescrição
se transmutava em mera suspensão da prescrição em virtude da paragem do processo por facto não
imputável ao contribuinte por período superior a um ano, fazendo reatar o curso do prazo de prescrição.
Com efeito, como ficou consignado no Acórdão de 8/6/2011, proc n.º 174/11, no seguimento de
jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal, “face ao n.º 2 do art. 49º da LGT (na redacção da Lei
100/99, de 26 de Julho), a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável
ao sujeito passivo teria feito cessar o efeito previsto no n.º 1 do mesmo preceito legal, somando-se,
neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.
No mesmo sentido, pode ler-se no Acórdão deste Supremo Tribunal, “as causas de interrupção
da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei
n.º 53-A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à
sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo
de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um
ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de
20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 720/10 e 1038/10, respectivamente)”.
“Face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito instantâneo, que determina a inutilização
para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação - cfr. o n.º 1 do art. 326º do CCivil) e um
efeito suspensivo (que determina que o novo prazo só começa a correr após a decisão que puser termo
ao processo - cfr. Ibidem, p. 57)”.
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Acresce que assiste razão à Fazenda Pública quando argumenta que a posterior revogação do
n.º 2 do art. 49º da LGT, operada pela Lei n.º 53-A/2006, só é aplicável às situações em que ainda
não tivesse decorrido mais de um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito
passivo, pois o art. 91º daquele diploma determinou expressamente que “a revogação do n.º 2 do
art. 49º da LGT aplica-se a todos os prazos de prescrição em curso objecto de interrupção, em que
ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo”.
Em face do exposto, a resposta quanto à prescrição poderá ser diferente consoante o processo de
execução esteve ou não parado, por período superior a um ano, por facto não imputável ao contribuinte.
4. No caso vertente, o problema resulta de não estar fixado no probatório se de facto o processo
de execução esteve ou não parado e entre que datas por facto não imputável à recorrente revertida ou
ao executado originário.
Como vimos, a Mmª Juíza “a quo” refere na douta sentença recorrida em abstracto que o processo
esteve parado, sem adiantar em que datas, o que vem a ser posto em causa pela Fazenda Pública.
Assim sendo, como se defende no douto Parecer do Ministério Público, “(…) a factualidade
apurada é insuficiente para apurar a prescrição relativamente ao IVA de 1994 e 1995).
De facto, do probatório não consta a data da admissão do executado originário ao regime de
pagamento em prestações constante do DL 124/96, apenas constando a data da exclusão.
Por outro lado, para uma correcta análise da problemática da prescrição, importa ainda apurar
se o PEF esteve ou não parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, facto que,
também, não consta do probatório”.
Além da omissão quanto à eventual paragem do processo de execução fiscal, também não se percebe qual a relação entre a penhora referida no probatório (pontos 5º) e a sua repercussão no processo
de execução fiscal.
Em suma, se atentarmos nos factos dados como provados pela Mmª Juíza “a quo” verificamos
que há, efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão da
prescrição, não dispondo este Tribunal de recurso de base factual para o decidir.
Com efeito, tendo em conta o quadro jurídico atrás exposto, torna-se necessário apurar se após
a citação da recorrente o processo de execução fiscal esteve parado por facto não imputável à contribuinte e, se a resposta for positiva, entre que datas. Importa também averiguar a data da admissão
do executado originário ao regime do pagamento em prestações constante do Decreto-Lei n.º 124/96,
de 10 de Agosto, e, finalmente, qual a repercussão da penhora referida no ponto 5º do probatório no
processo de execução fiscal.
Sobre todas estas questões se imporia que a sentença recorrida emitisse um juízo probatório
fundamentado, na ausência do qual este Tribunal não dispõe de poderes para decidir o recurso por o
mesmo pressupor uma realidade de facto que não está pré-estabelecida, nem aqui pode estabelecer-se,
por carecer de poderes de cognição em sede de matéria de facto.
Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto.
III- DECISÃO
Nestes termos acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 729º do CPC, revogar a
sentença impugnada, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base factual, de acordo
com o que atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso.
Custas pela recorrida.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) (Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária” notas práticas, 2008, pág. 78.)
(2) (Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária” notas práticas, 2008, pág. 78.)
(3) (Neste sentido, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 11/8/2010, proc n.º 591/10.)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Artigo 32.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro. “Prédio omisso”.
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Sumário:
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de
Novembro, são “prédios omissos” os prédios não inscritos nas matrizes (rústica
ou urbana).
Processo n.º 661/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Forte de S. Pedro — Promoção Imobiliária, S. A.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto, de 27 de Fevereiro de 2012, que julgou procedente a impugnação deduzida por Forte
de São Pedro – Promoção Imobiliária, S.A., contra liquidação de contribuição autárquica respeitante
ao ano de 2001, no montante global de €32.157,73, anulando-a.
A recorrente conclui as suas alegações de recurso enunciando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a Impugnação
Judicial intentada sobre o acto tributário consubstanciado na liquidação de contribuição autárquica
respeitante ao ano de 2001, no montante global de €32.157,73.
B. Extrai-se da douta sentença, que o Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factologia:
“1) Por escritura pública de 13/04/2000, a impugnante, à data designada “Imoloc- Promoção
Imobiliária, SA” declarou adquirir o prédio rústico denominado “campo da salgueira” composto de
lavradio, situado no lugar da Salgueira, freguesia de Beiriz, do concelho da Póvoa da Varzim, inscrito
na matriz predial rústica sob o n.º 984 – Cfr. fls. 8 e ss do processo físico, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido.
2) Em 28/01/2004, a impugnante apresentou a declaração para inscrição ou actualização de
prédios urbanos na matriz (mod. 1) com referência ao prédio inscrito na matriz rústica sob o n.º 984
da freguesia de Beiriz indicando como motivo da apresentação da declaração “prédio omisso” “prédio
novo”. Cfr. fls. 21 e ss do PA, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
3) Por ofício de 18/01/2005 foi a impugnante notificada da avaliação do prédio ao qual foi atribuído o n.º P 2159, terreno para construção, pelo valor patrimonial de €5.729.000,00. Cfr. fls. 16 do
processo físico, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
4) Foi emitida liquidação de contribuição autárquica relativa aos anos de 2001 e 2002 do prédio urbano inscrito na matriz sob o n.º 02159 no valor de € 32.157,73 pagável em Dezembro de 2005
constando um valor patrimonial de € 5.728.999,50. Cfr. fls. 7 do processo físico, cujo teor se dá aqui
por integralmente reproduzido.
5) Por informação de 05/02/2009 “tendo a impugnante apresentado apenas em 28/01/2004 uma
declaração (Mod. 1) para efeitos de inscrição/alteração de prédios na matriz, a que se refere o artigo 13.º do CIMI (cfr. doc. a fls. 21 dos autos), da qual consta expressamente tratar-se de um prédio
omisso cuja passagem a urbano ocorreu em 13/04/2000 (cfr. consta do termo de avaliação a fls. 17 dos
autos), a avaliação do prédio teria que, em face do disposto no n.º 2 do art.º 32.º do D.L. n.º 287/2003
ser efectuada por aplicação do regime de avaliações previsto no CIMI”. Cfr. fls. 39 do PA, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido. (…)”
C. Na sentença do tribunal “a quo”, após a devida fundamentação firmou-se, e bem, a asserção de que:
“(…) Atento o exposto, o fundamento invocado pela impugnante para atacar a legalidade da
liquidação não se mostra consentâneo com a impugnação judicial de acto de liquidação, mas com a
impugnação judicial de acto de fixação de valor patrimonial, o que obsta ao prosseguimento dos autos
para conhecimento daquele fundamento, pelo que o Tribunal abstém-se de o conhecer. (…)
D. No entanto sequentemente, a meritíssima juiz “a quo” considera que:
“Contudo, a impugnante também imputa ao acto de liquidação ilegalidades que se autonomizam
das ilegalidades imputadas ao acto de avaliação que é a alegação de que a AF procedeu à liquidação
de contribuição autárquica relativa a anos anteriores à apresentação da declaração pelo contribuinte
para prédios alterados ou modificados, ou seja, um prédio que não tem a natureza de prédio omisso o
que, no seu entender, viola o artigo 32.º n.º 2 do D.L. n.º 283/2007 de 12/11, o princípio da irretroactividade da lei fiscal e o art.º 14.º, n.º 2 do CCA. Estas ilegalidades são imputadas ao acto de liquidação
pelo que são fundamento de impugnação judicial do acto de liquidação podendo os presentes autos
prosseguir para a sua apreciação.”
E. E, apreciando do direito aplicável conclui que:
“Desta forma, no caso em apreço não estamos perante um prédio omisso, mas um prédio ao qual
foi atribuída nova classificação: a urbana.
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O art.º 32.º, n.º 2 do D.L. n.º 287/2003 de 12/11, diploma que aprova o IMI, prevê apenas a
liquidação de contribuição autárquica para períodos anteriores à apresentação da declaração pelo
contribuinte para prédios omissos e já não quanto aos prédios que se encontravam inscritos na matriz
rústica e aos quais foi atribuída uma nova classificação.
E sendo assim, a AF ao liquidar contribuição autárquica para períodos anteriores à apresentação
do Mod. 1 pelo contribuinte (2001 e 2002) atendendo ao valor patrimonial tributário apurado segundo
a avaliação efectuada nos termos do CIMI com fundamento em que se tratava de prédio omisso violou
aquela o art.º 32.º, n.º 2 do D.L. n.º 287/2003 de 12/11.
Em face do exposto, deve a liquidação ser anulada.”
F. Salvo o devido respeito, que é muito, entende a Fazenda pública que a sentença recorrida
enferma de erro de direito, na medida em que parte dos seus fundamentos se encontra em contradição
com a douta decisão.
G. A douta sentença proferida pelo tribunal “a quo”, enferma de errónea aplicação do direito
vigente ao caso concreto.
H. Conforme o fundamentado, a avaliação efectuada mormente o valor apurado, independentemente se efectuada nos termos do novo Código do Imposto Municipal sobre Imóveis se nos termos
do Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Industria Agrícola, aprovado pelo Dec. lei
n.º 45104, de 1 de Julho de 1963, aplicável “ex vi” Código da Contribuição Autárquica, deveria ter
sido autonomamente sindicada,
I. não podendo fazer parte do objecto da impugnação judicial intentada.
J. Assim sendo, não estando em causa o valor patrimonial apurado, e atendendo ao que se encontrava plasmado no n.º 5 do art.º 31.º do Dec. Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro,
“5. Os códigos revogados continuam a aplicar-se aos factos tributários ocorridos até à data da
entrada em vigor dos códigos e alterações referidos no art. 32.º do presente diploma, incluindo-se os
factos que tenham beneficiado de isenção ou redução de taxa condicionadas e venham a ficar sem
efeito na vigência dos novos códigos.”
Só se pode concluir que foi legalmente efectuada a liquidação adicional de Contribuição Autárquica relativamente ao ano de 2001
K. Na medida em que a alteração da qualificação do prédio é um facto que ocorreu na vigência
do Código da Contribuição Autárquica.
Sem conceder,
L. Se doutamente se entender, inexistir contradição entre os fundamentos e a douta decisão proferida pelo Tribunal “a quo”,
M. salvo o devido respeito, que é muito, entende a Fazenda Pública que a sentença recorrida
enferma de erro direito ao interpretar erradamente o n.º 2 do art.º 32.º do Dec. Lei n.º 287/2003, de
12 de Novembro.
N. Considerou a meritíssima Juiz “a quo” que o dito preceito apenas se aplicava a prédios omissos à matriz urbana, e já não quanto aos prédios que se encontravam inscritos na matriz rústica e aos
quais foi atribuída a nova classificação de urbano.
O. Salvo o devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública perfilhar de igual interpretação.
P. Com o diploma em apreço e legislação conexa, atribuindo-se especial relevância nesta matéria
ao Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis, o legislador procedeu à denominada “Reforma
do Património”.
Q. Entre outras novidades, especial destaque foi dado ao novo regime de avaliações da propriedade urbana.
R. Nos diversos artigos precedentes ao artigo em análise, art.º 32.º do Dec. Lei n.º 287/2003, de
12 de Novembro, destaca-se o n.º 1 do art.º 15.º que preceituava:
Artigo 15.º
Avaliação de prédios já inscritos na matriz
1 – Enquanto não se proceder à avaliação geral, os prédios urbanos já inscritos na matriz serão
avaliados, nos termos do CIMI, aquando da primeira transmissão ocorrida após a sua entrada em vigor.
S. Constata-se que o legislador utiliza a expressão “prédios urbanos”, referindo-se aos já inscritos na matriz urbana.
T. Entende pois a fazenda pública, que a expressão “…prédios omissos cujo pedido de inscrição
na matriz seja apresentado a partir do dia seguinte ao da publicação do presente diploma aplica-se o
regime de avaliações previsto no CIMI…”
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U. deverá ser interpretada no sentido de que é subsumível ao preceito a omissão de prédios a
cada uma das matrizes, individualmente consideradas, à matriz rústica e à matriz urbana.
V. Por conseguinte o prédio em questão embora inscrito na matriz rústica, não pode deixar de
ser considerado omisso à matriz urbana.
W. Esta interpretação é a que melhor se adequa ao pretendido pelo legislador de que fossem
avaliados pelo novo regime de avaliação os prédios urbanos.
X. Nem se entende que assim não seja, com a interpretação dada ao preceito na douta sentença
proferida pelo Tribunal “a quo” estaria criado uma diferença de regime de avaliação aplicável sem
qualquer justificação, isto é,
Y. no caso de um prédio urbano, assim qualificado por facto ocorrido na vigência do Código da
Contribuição Autárquica, totalmente omisso a ambas as matrizes, rústica e urbana, e participado na
vigência do novo regime de avaliações, este seria considerado omisso e avaliado de acordo com as
novas regras,
Z. no caso de igual prédio urbano, assim qualificado por facto ocorrido na vigência do Código
da Contribuição Autárquica inscrito de acordo com a sua anterior qualificação na matriz rústica, mas
omisso à matriz urbana, participado na vigência do novo regime de avaliações, incompreensivelmente
a este prédio já não seria aplicável o novo regime de avaliações.
AA. Duas soluções de direito diferentes, a situações fácticas apenas divergentes no facto de um
prédio estar omisso à matriz rústica e o outro não.
BB. A Fazenda Pública perfilha da interpretação que, um prédio urbano omisso à matriz urbana
se subsume ao n.º 2 do art.º 32.º do Dec. Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, independentemente de
estar ou não previamente inscrito na matriz rústica de acordo com a sua anterior qualificação.
CC. Em conclusão de tudo o anteriormente exposto, com a devida vénia entende a Fazenda pública
que a douta decisão recorrida padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito.
Nestes termos, deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a douta sentença 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:
A interpretação efectuada na douta sentença recorrida quanto à norma contida no n.º 2 do
art. 32.º do Dec.-Lei n.º 287/03, de 12-XI, afigura-se conforme com a Constituição que no art.º 103.º
n.º 3 impede que os impostos tenham natureza retroactiva, sendo que o resultante da avaliação efectuada produz efeitos totalmente quanto a factos passados - contribuição autárquica relativa aos anos
de 2001 e 2002.
Por outro lado, a mesma parece corresponder ao pensamento do legislador, conforme resulta do
elemento sistemático a que recorre o art. 106.º do C.I.M.I.
Assim, o recurso é de improceder.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se, como alegado, a sentença recorrida enferma de erro de direito, por contradição
entre alguns dos seus fundamentos e a decisão (conclusões F) a K) das alegações de recurso) e por
errada interpretação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro
(conclusões M) a BB) das alegações).
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto de recurso foram dados como provados os seguintes factos:
“1) Por escritura pública de 13/04/2000, a impugnante, à data designada “Imoloc- Promoção
Imobiliária, SA” declarou adquirir o prédio rústico denominado “campo da salgueira” composto de
lavradio, situado no lugar da Salgueira, freguesia de Beiriz, do concelho da Póvoa da Varzim, inscrito
na matriz predial rústica sob o n.º 984 – Cfr. fls. 8 e ss do processo físico, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido.
2) Em 28/01/2004, a impugnante apresentou a declaração para inscrição ou actualização de
prédios urbanos na matriz (mod. 1) com referência ao prédio inscrito na matriz rústica sob o n.º 984
da freguesia de Beiriz indicando como motivo da apresentação da declaração “prédio omisso” “prédio
novo”. Cfr. fls. 21 e ss do PA, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
3) Por ofício de 18/01/2005 foi a impugnante notificada da avaliação do prédio ao qual foi atribuído o n.º P 2159, terreno para construção, pelo valor patrimonial de €5.729.000,00. Cfr. fls. 16 do
processo físico, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
4) Foi emitida liquidação de contribuição autárquica relativa aos anos de 2001 e 2002 do prédio urbano inscrito na matriz sob o n.º 02159 no valor de € 32.157,73 pagável em Dezembro de 2005
constando um valor patrimonial de € 5.728.999,50. Cfr. fls. 7 do processo físico, cujo teor se dá aqui
por integralmente reproduzido.
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5) Por informação de 05/02/2009 “tendo a impugnante apresentado apenas em 28/01/2004 uma
declaração (Mod. 1) para efeitos de inscrição/alteração de prédios na matriz, a que se refere o artigo 13.º do CIMI (cfr. doc. a fls. 21 dos autos), da qual consta expressamente tratar-se de um prédio
omisso cuja passagem a urbano ocorreu em 13/04/2000 (cfr. consta do termo de avaliação a fls. 17 dos
autos), a avaliação do prédio teria que, em face do disposto no n.º 2 do art.º 32.º do D.L. n.º 287/2003
ser efectuada por aplicação do regime de avaliações previsto no CIMI”. Cfr. fls. 39 do PA, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido.
6) A presente impugnação deu entrada neste Tribunal em 03/04/2008 – Cfr. fls. 2 do processo
físico cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
6 – Apreciando.
6.1 Da alegada contradição entre alguns dos fundamentos e a decisão imputada à sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 61 e 71 dos autos, julgou que atento o disposto nos artigos 134.º n.º 1 e
2 do CPPT e 89.º, n.º 1 da LGT, nos quais resulta a impugnabilidade autónoma dos actos de fixação de
valores patrimoniais, não podia conhecer na impugnação do acto de liquidação das ilegalidades cometidas no procedimento de avaliação do valor patrimonial tributário subjacente à referida liquidação,
podendo conhecer tão somente daquelas ilegalidades que a impugnante imputa ao acto de liquidação
e que se autonomizam das ilegalidades imputadas ao acto de avaliação que é a alegação de que a
AF procedeu à liquidação de contribuição autárquica relativa a anos anteriores à apresentação da
declaração pelo contribuinte para prédios alterados ou modificados, ou seja, um prédio que não tem
a natureza de prédio omisso o que, no seu entender, viola o art.º 32.º, n.º 2 do D.L. n.º 283/2007 de
12/11, o princípio da irretroactividade da lei fiscal e o art. 14.º, n.º 2 do CCA (cfr. sentença recorrida,
a fls. 65 a 67 dos autos).
Alega a recorrente (cfr. conclusões F) a K) das alegações de recurso) que a sentença enferma
de erro de direito, na medida em que parte dos seus fundamentos se encontra em contradição com a
douta decisão, pois que afirmando que a avaliação efectuada mormente o valor apurado (…) deveria
ter sido autonomamente sindicada, não podendo fazer parte do objecto da impugnação judicial intentada, então, não estando em causa o valor patrimonial apurado, e atendendo ao que se encontrava
plasmado no n.º 5 do art.º 31.º do Dec. Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, só poderia ter concluído
que foi legalmente efectuada a liquidação adicional de Contribuição Autárquica relativamente ao ano
de 2001, na medida em que a alteração da qualificação do prédio é um facto que ocorreu na vigência
do Código da Contribuição Autárquica.
Não nos parece, ao contrário do alegado, ter a sentença recorrida incorrido em erro de direito ao
apreciar da legalidade da liquidação de contribuição autárquica sindicada efectuada ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, pois que a apreciação
de tal questão não envolve directamente qualquer sindicância quanto ao valor patrimonial tributário que
serviu de base à liquidação e terá sido o n.º 2 do artigo 32.º, e não o n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 287/2003, o fundamento jurídico da liquidação sindicada.
Improcede, pois, a alegação da recorrente sintetizada nas conclusões F) a K) das suas alegações
de recurso.
6.2 Da interpretação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de
Novembro
A sentença recorrida anulou a liquidação impugnada por ter julgado que a AF ao liquidar contribuição autárquica para períodos anteriores à apresentação do Mod. 1 pelo contribuinte (2001 e 2002)
atendendo ao valor patrimonial tributário apurado segundo a avaliação efectuada nos termos do CIMI
com fundamento em que se tratava de prédio omisso violou aquela o art.º 32.º, n.º 2 D.L. n.º 287/2003
de 12/11, porquanto tal preceito legal prevê apenas a liquidação de contribuição autárquica para
períodos anteriores à apresentação da declaração pelo contribuinte para prédios omissos e já não
quanto aos prédios que se encontravam inscritos na matriz rústica e aos quais foi atribuída uma nova
classificação, como o prédio em causa nos autos (cfr. sentença recorrida, a fls. 70 e 71).
Alega, porém, a recorrente (cfr. conclusões M) a BB) das alegações) que a sentença recorrida
enferma de erro direito ao interpretar erradamente o n.º 2 do art.º 32.º do Dec. Lei n.º 287/2003, de 12
de Novembro, porquanto, atendendo a que com o diploma em apreço e legislação conexa o legislador
procedeu à denominada “Reforma do Património” onde, entre outras novidades, especial destaque
foi dado ao novo regime de avaliações da propriedade urbana e atendendo igualmente ao disposto no
n.º 1 do artigo 15.º do mesmo Decreto-Lei, entende a recorrente que a expressão “prédios omissos”
deve ser interpretada no sentido de que é subsumível ao preceito a omissão de prédios a cada uma das
matrizes, individualmente considerada, mais alegando ser essa interpretação a que melhor se adequa ao
pretendido pelo legislador e a que evita uma diferença de regime de avaliação aplicável sem qualquer
justificação.
O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal defende a improcedência do recurso.
Vejamos.
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A norma cuja interpretação é questionada – o n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 287/2003,
de 12 de Novembro, dispõe nos seguintes termos: «Aos prédios omissos cujo pedido de inscrição na
matriz seja apresentado a partir do dia seguinte ao da publicação deste diploma aplica-se o regime de
avaliações previsto no CIMI, sendo as liquidações da contribuição autárquica respeitantes aos anos
anteriores ao de 2003 efectuadas com base na taxa prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º daquele
Código fixada para aquele ano».
A sentença recorrida interpretou a expressão legal “prédios omissos” à luz das disposições dos
artigos 3.º, 4.º e 12.º, n.º 1 e 2 do Código do IMI, aprovado pelo artigo 2.º do diploma no qual se contém
a disposição interpretando, para concluir que o legislador distinguiu entre prédio omisso, melhorado e
aquele ao qual foi atribuído nova classificação, sendo que o primeiro será aquele que não se encontra
inscrito na matriz (rústica ou urbana) por falta de apresentação da declaração para a sua inscrição,
o segundo aquele que foi alterado mantendo, no entanto, a sua classificação e o terceiro aquele que
alterou a sua classificação.
A interpretação adoptada na sentença recorrida procede a uma interpretação sistemática do conceito
interpretando e nenhuma censura merece, tanto mais que sendo a disposição interpretanda retroactiva,
como aliás reconhecido pelos comentadores (cfr. J. SILVÉRIO MATEUS/L. CORVELO DE FREITAS,
Os Impostos sobre o Património. O Imposto do Selo, Lisboa, Engifisco, 2005, p. 84 – nota n.º 2 ao
art. 32.º do DL n.º 287/2003), e proibindo a Constituição da República impostos retroactivos (cfr. o n.º 3
do artigo 103.º da CRP), há que ser cauteloso quanto à delimitação do âmbito de aplicação da referida
disposição legal, evitando interpretações extensivas da norma na ausência de elementos inequívocos
que permitam afirmar ter sido intenção do legislador considerar como omissos os prédios não inscritos
na matriz urbana, mesmo que inscritos na matriz rústica.
Pelo exposto, impõe-se concluir que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a
sentença recorrida, que bem decidiu.
- Decisão7 - 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.
Neto.

Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Aplicação ao processo de execução fiscal do artº 886º do CPC. Omissão de notificação
do despacho que alterou o valor da venda inicialmente fixado ao credor reclamante:
Consequências.
Sumário:
I — No processo de execução fiscal tem aplicação supletiva o disposto no artº. 886º-A
do CPC.
II — Assim, o credor com garantia real tem necessariamente que ser notificado, nomeadamente do despacho que altera o preço de venda inicialmente fixado, após
frustrada a venda anterior por propostas em carta fechada e por negociação
particular.
III — A omissão de notificação de tal despacho constitui nulidade processual que justifica
a anulação da venda nos termos dos artigos 201.º, n.º 1, e 909.º, n.º 1, alínea c),
do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1
do artigo 257.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º 700/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Braga que anulou a venda
efetuada no processo de execução fiscal n.º 2321200801021036 para cobrança de dívidas provenientes
de IVA, no valor de € 7.336.99, que corre termos no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª) As normas dos nºs 1 e 4 do artº. 886º - A do CPC, respeitantes à notificação do credor com
garantia real sobre o bem a vender não são subsidiariamente aplicáveis ao processo de execução fiscal, na medida em que, nos termos do artº. 2º do CPPT, não se verifica lacuna do regime da venda em
processo de execução fiscal, vertido no CPPT.
2ª) Com efeito, o legislado fiscal, atenta a natureza, características e fins da execução fiscal, estabeleceu “integral e imperativamente” o regime da venda em processo de execução fiscal.
3ª) Donde não poder inferir-se da omissão daquela notificação, nos termos do artº. 886º- A, nºs 1 e
4 do CPC, irregularidade processual integradora de nulidade processual nos termos e para os efeitos do
nº1 do artº. 201º do CPC, causa da anulação da venda executiva, nos termos do artº. 909º, nº1, alínea c)
do CPC, aplicável ex vi alínea. c) do nº1 do art. 257º do CPPT.
4ª) A publicitação da venda por negociação particular, na situação em apreço, nos termos do n.º 3
do artº. 252º do CPPT permitiu a todos os interessados na venda, designadamente à credora reclamante,
acompanhar os termos da venda.
5ª) De todo o modo, nos termos do artº. 864º, nº11 do CPC, a falta de citação para a execução
dos credores com garantia real sobre os bens penhoradas, não importa a anulação da venda, da qual a
exequente (Fazenda Pública) não foi exclusiva beneficiária.
6ª). Assim sendo, a sentença recorrida, por erro de interpretação e aplicação dos normativos legais
referidos nas anteriores conclusões, padece de erro de julgamento em matéria de direito.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas. Senhores Juízes Conselheiros, deverá ser
concedido provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando improcedente o pedido
de anulação de venda.
2. Em contra-alegações veio a recorrida concluir:
1ª). A questão a dirimir pelo presente recurso é a de saber se a falta de notificação à CGD (credora
reclamante com garantia real hipotecária sobre o imóvel cuja % indivisa se encontra penhorada nos
autos) do despacho que alterou o valor base inicialmente fixado para a venda, e bem assim da proposta
apresentada e demais atos subsequentes, determina a anulação de todo o processado (incluindo a venda
efetuada) por preterição de formalidade legal com influência no exame ou decisão da causa.
2ª) Entende a sentença recorrida - e bem - que sim, no seguimento, aliás, do parecer e promoção
oferecidos pelo Ministério Público.
3ª) Também aos olhos da CGD, ora Recorrida, tal sentença não merece qualquer reparo e/ou
sindicância face aos factos e às normas de direito aplicáveis.
4ª) Nos termos do artº. 886º-A/6 do CPC a decisão que determina a modalidade de venda, o valor
base dos bens a vender e a eventual formação de lotes é notificada ao exequente, ao executado e aos
credores reclamantes dos créditos com garantia sobre os bens a vender.
5ª) Esta disposição legal tem aplicação supletiva nas vendas ocorridas em sede de processos de
execução fiscal, ex vi artº. 2º/l, alínea a) do CPPT.
6ª). No caso dos autos, a credora reclamante foi notificada da decisão de venda que determinou a realização da mesma mediante abertura de propostas em carta fechada e pelo valor base de
€ 53.820,00 - v.g. alínea f.) dos factos provados.
7ª). Em 26.10.2010, o órgão de execução fiscal emanou um despacho que alterou o valor base
fixado para a venda, reduzindo este para 16.146,10 euros.
8ª). Tal despacho nunca foi notificado às partes processuais, mormente à CGD, detentora de
hipoteca voluntária sobre o imóvel em questão.
9ª) Mas devia ter sido, por aplicação subsidiária do artº. 336º-A do CPC.
10ª) Neste sentido se pronunciou o Tribunal Constitucional no Ac. 166/2010 e vasta Jurisprudência
deste Venerando Tribunal de Recurso, citando a título de exemplo o Ac. STA de 22.04.2009.
11ª) São razões ligadas ao princípio da garantia constitucional da tutela jurisdicional efetiva (artº. 20º
da CRP) e ainda os princípios da boa-fé e da cooperação processual que o impõem e que justificam que
valha no processo fiscal o dever de notificação imposto nas execuções comuns.
12ª) Esta notificação impõe-se, igualmente, ao abrigo daquele principio - mais lato - inscrito no
artº. 229º do CPC segundo o qual devem ser notificados às partes processuais, sem necessidade de
ordem expressa, todos os despachos proferidos que a estas possam causar prejuízo.
13ª) Acresce dizer que, o artº. 3º do CPC consagra o Principio da Igualdade das Partes, de acordo
com o qual “o tribunal deve assegurar, ao longo de todo o processo, um estatuto de igualdade substancial das partes, designadamente no exercício das faculdades (...)”
14ª) Tivesse a CGD sido notificada da diminuição do valor base de venda e/ou da proposta apresentada e teria tido a oportunidade e a possibilidade de defender a recuperação do seu crédito, seja

2896
procurando obter propostas mais vantajosas, seja apresentando ela própria proposta de aquisição de
valor superior.
15ª). O despacho que alterou o valor base de venda bem como aquele que autorizou a venda
por valor inferior ao mínimo fixado diminui as expectativas de recuperação do crédito da CGD. Por
isso, nos termos do preceituado na última parte, do n.º 1, do artº 229º do CPC, deveriam ambos ter
sido notificados à CGD, por lhe causar prejuízo, sob pena de violação do Principio da Igualdade das
Partes, consagrado no artº 3º-A do CPC, bem como do Principio Constitucional da Segurança Jurídica,
na sua componente da previsibilidade ou eficácia ex ante, que se reconduz à exigência de certeza e
calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos normativos (ver Gomes Canotilho, Direito Constitucional, Almedina, 5a Edição, pág. 384). Neste sentido, de resto, vai o
Acórdão do Tribunal Constitucional supra citado.
16ª). E, a ser assim - como de facto é - a não notificação da CGD, seja do despacho que determinou
a alteração do valor base de venda, seja do despacho que determinou a aceitação da proposta apresentada
para aquisição da 1/2 indivisa de imóvel apreendida nos autos e objeto de venda, constituem omissões
de atos e/ou formalidades legais que a lei expressamente prevê.
17ª) Resta, pois, saber se tais omissões são suscetíveis de influir no exame da causa, questão a
que necessariamente teremos de responder de forma afirmativa.
18ª) Com efeito, a venda do bem em apreço visa satisfazer os interesses dos titulares dos direitos
de crédito reconhecidos no processo.
19ª) Atentas as normais de direito substantivo aplicáveis, é expectável - senão cerco - que o crédito
da CGD será pago com preferência de pagamento relativamente ao crédito exequendo no que tange ao
produto da vencia da indivisa de bem imóvel apreendida nos autos.
20ª) Afigura-se, pois, que é do fundamental interesse da CGD o resultado da venda desse bem
concretamente apreendido, dado ser à custa deste que o seu crédito poderá - ou não - vir a ser satisfeito.
21ª) Uma tomada de posição do credor reclamante no sentido da não aceitação da proposta
apresentada teria certamente condicionado a decisão do órgão de execução fiscal em adjudicar a 1/2
indivisa de imóvel a esse proponente.
22ª) Está, pois, o exame e/ou o resultado desta venda diretamente influenciado pelas omissões
supra mencionadas - não notificação à CGD do despacho que fixou o valor base de venda em sede de
negociação particular e/ou daquele que aceitou a adjudicação do bem penhorado por valer inferior ao
inicialmente fixado.
23ª) O que determina a nulidade da venda operada - v.g. arts. 909º/1, alínea c) e 201º do CPC
aplicáveis ex vi artº. 257º/1, alínea c) CPPT.
24ª) O que de resto colhe apoio na nossa Jurisprudência, de que se citam, a título de exemplo, os
Acs. STA de 07.07.2010 e 03.11.2010.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se a
decisão recorrida, com as legais consequência e tendo em vista a tão HABITUAL JUSTIÇA!
3. Cumpre decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A 27.09.2008. foi instaurado contra “Planeta dos Brinkedos - Comércio de Brinquedos, Lda.”,
nipc. 506 349 756, o processo de execução fiscal n.º 2321200801021036 para cobrança de dívidas provenientes de IVA, no valor de € 7.336.99, que corre termos no Serviço de Finanças de Ponte de Lima,
cfr. processo executivo junto aos autos;
B) A 10.03.2009, foi proferido despacho de reversão contra Marcos André Marques da Silva
Carvalho, nif. …, residente na Rua …, Braga, responsável subsidiário da executada, cfr. fls. 21 e 22
do pef.;
C) A 3.04.2009, foi constituída hipoteca legal na proporção de 1/2 sobre a fração autónoma designada pela letra “P”, do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 4868 “P”, da freguesia
de Braga (S. Vítor), concelho de Braga, descrito na Conservatória do Registo Predial de Braga sob o
n.º 1 126/19930407 - P, cfr. fls. 37, 38 e 53 a 59 do pef.;
D) Pela Apresentação 31 de 2005/01/17, encontra-se registada a favor da “Caixa Geral de Depósitos, S.A.”, hipoteca legal, sobre o imóvel referido em C), cfr. fls. 54 e 55 do pef.;
E) A 9.11.2009, foi realizada penhora da 1/2 indivisa do prédio referido em C), cfr. fls. 78, 118
e 119 do pef.;
F) Por despacho de 7.01.2010, foi determinada a venda da 1/2 indivisa do imóvel penhorada,
para o dia 4.03.2009, na modalidade por meio de propostas em carta fechada, com o valor base de
€ 53.820,00, cfr. fls. 99 do pef.;
G) A 8.01.2010, foi o executado notificado do despacho referido em F), cfr. fls. 103 a 105;
H) A 8.01.2010, foi o cônjuge do executado notificada do despacho referido em F), cfr. fls. 106
a 108;
I) A 13.01.2010, foi publicado, no Jornal “Correio do Minho”, o anúncio de “Convocação de
credores e venda por meio de propostas em carta fechada”, cfr. fls. 134 do pef.;
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J) A 15.01.2010, foram afixados editais de “Convocação de credores e venda por meio de propostas
em carta fechada”, no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, cfr. fls. 130 e 131 do pef.;
K.) A 15.01.2010, foi a CGD, citada nos termos do disposto nos art.ºs 239.º do CPPT. e 864.º do
CPC., cfr,. fls. 126 a 128 do pef.;
L) A 29.01.2010, a CGD apresentou a respetiva reclamação de créditos, cfr. processo de verificação
e graduação de créditos apenso;
M) A 5.03.2010, foi prestada a informação de que não foi possível realizar a venda no dia 4.03.2010,
uma vez que o serviço de finanças se encontrava fechado por motivo de greve, cfr. fls. 137 do pef.;
N) A 23.03.2010, foi, para além do mais, foi determinada a marcação de nova data para a realização
da venda, bem como a notificação do despacho ao executado e ao respetivo cônjuge, cfr. fls. 163 do pef.;
O) A 14.05.2010, foi proferido despacho pelo chefe de finanças, que designou o dia 16.06.2010,
para a venda, por meio de propostas em carta fechada, com o valor base de € 53.820,32, bem como a
notificação do executado, cfr. fls. 175 do pef.;
P) A 18.05.2010, Andreia Filipa Almeida Pereira, cônjuge do executado foi notificada do despacho
referido em P), cfr. fls. 185 a 187 do pef.;
Q) A 18.05.2010, foi o executado notificado do despacho referido em P), cfr. fls. 188 a 190 do pef.;
R) A 15.07.2010, foi emitida notificação da CGD do despacho referido em P), cfr. fls. 194;
S) A 14.05.2010. foi publicado, 110 Jornal “Correio do Minho”, o anúncio de “Convocação de
credores e venda por meio de propostas em carta fechada”, cfr. fls. 203 do pef.;
T) A 19.05.2010. foi afixado o respetivo edital no Serviço de finanças de Ponte de Lima, cfr.
fls. 195 e 196 do pef.;
U) A 21.05.2010, foi afixado o respetivo edital no Serviço de finanças de Braga - I. - cfr. fls. 197
a 201 do pef.;
V) A 14.05.2010, foi publicado o anúncio no jornal “Correio do Minho”, cfr. fls. 203;
W) Do auto de abertura e Aceitação de Propostas, datado de 16.06.2010, resulta que não foram
apresentadas propostas, cfr. fls. 204 do pef.;
X) A 1.07.2010, foi celebrado “Contrato de Mediação Imobiliária” entre a Direção de Finanças,
representada pelo Chefe de Finanças de Ponte de Lima, e “Paulo Alves - Mediação Imobiliária, Unipessoal, Ldª. “com vista à venda por negociação particular do imóvel penhorado, cfr. fls. 206 a 210 do pef.;
Y) A 21.06.2010, a CGD deu entrada de um requerimento no Serviço de Finanças de Ponte de
Lima, no qual requer que, na sequência da frustração da diligência de abertura de propostas por carta
fechada, por falta de proponente, seja notificada da nomeação da encarregada da venda, bem como de
todas e quaisquer propostas apresentadas para aquisição do imóvel penhorado no âmbito da negociação
particular, não devendo nenhuma ser aceite sem que sobre a mesma a CGD se haja pronunciado, cfr.
fls. 218 do pef.;
Z) A 2.07.2010, foi o mandatário do executado e do respetivo cônjuge notificado da identificação
da negociadora particular, cfr. fls. 223;
AA) A 2.07.2010, foi a CGD notificada da identificação da negociadora particular, cfr. fls. 225;
BB) A 6.07.2010, foi o executado notificado da identificação da negociadora particular, cfr.
fls. 229 a 231;
CC) A 6.07.2010, foi o cônjuge do executado notificado da identificação da negociadora particular,
cfr. fls. 226 a 228;
DD) A 1.07.2010, foi afixado o respetivo edital no serviço de finanças de Ponte de Lima, cfr.
fls. 232 do pef.;
EE) A 26.10.2010, foi prestada informação da qual resulta o seguinte: não obstante o contrato de
mediação celebrado, não foi apresentada qualquer proposta.
Uma vez que se trata da 2ª tentativa de venda deverá o preço mínimo para venda ser reduzido
para 30% do valor inicialmente atribuído.
FF) A 26.10.2010, foi proferido o seguinte despacho:
“Considerando a informação supra e em cumprimento no determinado das instruções veiculadas
pelo oficio n.º 2679, de 2004/0-1/06, da Direção de Serviços da Justiça Tributária, proceda-se ao sorteio
de nova mediadora, fixando o preço mínimo para venda em 30% do valor inicialmente atribuído, do
qual resultou o valor mínimo de € 16.146,10, cfr. fls. 234;
GG) A 23.1 1.2010, foi celebrado “Contrato de Mediação Imobiliária” entre a Direção de
Finanças, representada pelo Chefe de Finanças de Ponte de Lima, e “FRESH HOME - Mediação
Imobiliária, Lda.”, cfr. fls. 237 a 240;
HH) A 18.01.2011, foi determinado o sorteio de novo mediador, cfr. fls. 243;
II) A 1.02.2011, foi celebrado “Contrato de Mediação Imobiliária” entre a Direção de Finanças,
representada pelo Chefe de Finanças de Ponte de Lima, e “Hélio Gonçalves Sousa — Mediação Imobiliária, Lda. “, cfr. fls. 245 a 250;
JJ) A 8.02.2011, foram afixados os respetivos editais, cfr. fls. 253, 266 e 267;
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KK) A 10.02.2011, foram o executado e respetivo cônjuge notificados da identificação da negociadora particular, cfr. fls. 254 260;
LL) A 9.02.2011, foi a CGD notificada da identificação da negociadora particular, cfr. fls. 261;
MM) A 5.04.2011, foi lavrado auto de adjudicação, no qual consta como adjudicatário António
dos Santos e valor de adjudicação € 16.611,00, cfr. fls. 268 e 269;
NN) A 7.04.2011, foi Andreia Filipa Pereira notificada, na qualidade de comproprietária, para
exercer o direito de preferência, cfr. fls. 270 a 272;
OO) A 26.04.2011, foi o bem adjudicado a António dos Santos, cfr. fls. 273;
PP) A 17.05.2011, foi celebrada escritura de compra e venda do imóvel penhorado, cfr. fls. 295
a 299;
QQ) A 7.06.2011, deu entrada o presente incidente, cfr. fls. 3 dos autos.
5. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a falta de notificação ao credor
reclamante da alteração do preço de venda por negociação particular, por não se ter conseguido vender
o bem pelo preço inicialmente fixado, constitui nulidade suscetível de influir na venda e se determina
a anulação desta.
5.1. A recorrente entende que as normas dos nºs 1 e 4 do artº. 886º - A do CPC, respeitantes à
notificação do credor com garantia real sobre o bem a vender não são subsidiariamente aplicáveis ao
processo de execução fiscal, na medida em que, nos termos do artº. 2º do CPPT, não se verifica lacuna
do regime da venda em processo de execução fiscal, vertido no CPPT.
Sendo assim, não pode inferir-se da omissão daquela notificação, nos termos do artº. 886º-A, nºs 1
e 4 do CPC, irregularidade processual integradora de nulidade processual nos termos e para os efeitos
do nº1 do artº. 201º do CPC, causa da anulação da venda executiva.
Ora, a publicitação da venda por negociação particular, na situação em apreço, nos termos do n.º 3
do artº. 252º do CPPT permitiu a todos os interessados na venda, designadamente à credora reclamante,
acompanhar os termos da venda.
Acresce, por outro lado, que, nos termos do artº. 864º, nº11 do CPC, a falta de citação para a
execução dos credores com garantia real sobre os bens penhoradas, não importa a anulação da venda,
da qual a exequente (Fazenda Pública) não foi exclusiva beneficiária.
5.2.Entendimento diferente manifesta a recorrida, sendo certo que a decisão recorrida se pronunciou em sentido diverso da recorrente, louvando-se no seguinte:
“Ora, no caso vertente, a falta de notificação da fixação do novo valor do preço da venda (e até da
proposta entretanto aceite) inviabilizou a intervenção da reclamante na fase da venda, o que nos permite
precisar que a omissão dessa notificação não constitui uma mera irregularidade, sem consequências,
na medida em que esse ato não atingiu o seu fim: assegurar a participação da reclamante credora na
fase da venda e proteger os seus interesses, proporcionando-lhe quer o acompanhamento do desenvolvimento processual normal, quer a realização de diligências no sentido de alcançar a melhor proposta
possível de venda e evitar ou minimizar a degradação do respetivo preço, garantindo que a venda se
realize pelo preço mais alto possível. Sendo certo que, a diferença entre o valor base inicialmente fixado
(€ 53.820.00) cfr. alínea F), e o da adjudicação é significativa (€16.611,00). cfr. alínea MM). Acresce
que, in casu, era ainda, legítimo à ora requerente esperar aquela notificação, pois, conforme supra se
deixou dito, houve um pedido expresso para o efeito.
Donde, não fora a referida omissão e a venda poderia ter sido, eventualmente, efetuada a diferente
pessoa, por valor superior.
Assim, não se pode afastar a possibilidade de a omissão da referida notificação poder ter influenciado o resultado e o valor da venda.
E, pois, axiomático que a irregularidade cometida constitui uma nulidade nos termos do art. 201º
nºlº CPC, que importa a nulidade da venda em si como dos atos subsequentes que dele dependam
absolutamente”.
Vejamos então qual destas posições jurídicas, em nosso entendimento, colhe o apoio legal
5.3. Conforme se salientou no acórdão deste STA de 03.11.2010, proferido no processo n.º 0244/10,
a questão da aplicação do disposto no n.º 4 do artº 886º-A do CPC na execução fiscal não colhe a unanimidade da jurisprudência deste Supremo.
Com efeito, enquanto nos acórdãos proferidos em 30/04/2008, 14/07/2008, 2/04/2009, 22/04/2009,
8/07/2009, 7/07/2010 (nos proc. n.º 117/08, 222/08, 805/08, 146/09, 431/09, 188/10, respetivamente)
se entendeu que era aplicável o disposto no artigo 886º-A do CPC ao processo de execução fiscal, já
nos acórdãos proferidos em 17/12/2003, 28/03/2007, 28/11/2007 e 4/11/2009 (nos proc. n.º 1951/03,
26/07, 662/07 e 686/09, respetivamente) entendeu-se não haver lugar àquela aplicação supletiva.
Pela nossa parte, afigura-se-nos que a melhor interpretação da lei é a que responde afirmativamente à questão e que sintética e claramente, o acórdão de 22.04.09, proferido no Processo n.º 0146/09,
traduz da forma seguinte:
“…E já vimos que a modalidade de venda escolhida foi a venda por negociação particular (com
previsão no artº. 904º, do CPC).
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Mas será que se aplica supletivamente o artigo 886º-A do CPC?
Trata-se de uma disposição geral sobre a venda (qualquer das modalidades de venda), aí se dizendo
que, quando a lei não disponha diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de execução,
ouvidos o exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender.
A referência ao agente de execução não é impeditiva da aplicação subsidiária deste normativo, já
que no processo de execução fiscal a sua função é exercida pela competente autoridade tributária.
A nossa resposta àquela questão tenderia desde logo a ser positiva, na medida em que, como
vimos, o CPPT remete, sem mais para o CPC, pelo que se compreende que se apliquem os pertinentes
preceitos, incluindo aqui a referida notificação aos credores com garantia real.
Acrescem outras razões de natureza legal, como seja o direito à tutela jurisdicional efetiva, prevista
no artº. 20º da CRP, e que encontra tradução no art. 229º do CPC.
Assim, a eventual lesividade da decisão, sem audiência do credor com garantia legal, não pode deixar o mesmo credor indefeso, de forma a impedi-lo de usar a possibilidade de reclamar de uma tal decisão.
É certo que o legislador pretende que a execução fiscal seja célere, mas essa celeridade em nada
é prejudicada pela notificação aos credores com garantia real. E há que assegurar o direito que a estes
assiste de pugnar pela defesa dos seus direitos.
Notificação que encontra tradução legal no nº. 4 do art. 886º-A do CPC.
Podemos assim concluir que este normativo é de aplicação subsidiária no processo de execução
fiscal, sendo essa obrigatoriedade necessária para assegurar a compatibilidade constitucional do processo
de execução fiscal (Vide, a propósito, o acórdão deste STA de 14/7/2008 (rec. nº. 222/08).)
É certo que nesse normativo não se faz referência à data da venda.
Mas ela deve igualmente ser notificada ao credor com garantia real, seja por aplicação do artº. 229º,
2 do CPC (notificação oficiosa da secretaria), seja como corolário dos princípios de boa fé e cooperação que deve ser observado nas relações entre todos os intervenientes processuais na generalidade dos
processos (artºs. 226º e 226º-A do CPC) (Acórdão citado)
Concluímos assim que o artº. 886º-A, n. 4, do CPC, é subsidiariamente aplicável ao processo de
execução fiscal, na parte em que impõe a notificação aos credores com garantia real do despacho que
determina a modalidade de venda, fixa o valor base dos bens a vender, bem como designa dia para
abertura de propostas em carta fechada.
Sendo que tais razões impõem a notificação do credor com garantia real do despacho que ordena
a venda por negociação particular e o preço mínimo por que ela deve ser realizada, por força do citado
dispositivo legal.
Assim, sendo o recorrido, credor com garantia real, tinha que ser notificado do despacho em causa.
E não foi.
Verifica-se pois a nulidade processual prevista no art. 201º do CPC, suscetível de influir na decisão da causa:
Daí que a decisão de anulação de venda, decretada pelo Mm. Juiz a quo não mereça censura.
É verdade que o recorrente objeta com o disposto no nº. 10 do artº. 864º do CPC, que estipula
que “a falta das citações prescritas tem o mesmo efeito que a falta de citação do réu, mas não importa
a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já efetuados, dos quais o exequente
não haja sido exclusivo beneficiário, ficando salva à pessoa que devia ter sido citada o direito de ser
indemnizada, pelo exequente ou outro credor pago em vez dela, segundo as regras do enriquecimento
sem causa, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos gerais, da pessoa a quem seja imputável
a falta de citação”.
Mas, a nosso ver, esta disposição legal tem a ver com a estabilidade das relações jurídicas, impedindo assim que uma venda, efetuada por exemplo anos atrás, venha a ser anulada por falta de citação
de algum dos interessados, que não o próprio executado (vide artº. 909º, 1, b) do CPC).
Ao passo que a situação que analisamos tem a ver com uma nulidade processual, a arguir em
prazo curto. O que é coisa diferente.
A decisão recorrida, como dissemos, é assim de manter”.
Esta doutrina foi corroborada nos recentes acórdãos de 07.07.2010 – Processo n.º 0188/10 e de
03.11.2010 – Processo n.º 0244/10.
É certo que não estamos nestes arestos perante caso exatamente igual ao dos autos – aqui discute-se a falta de notificação do despacho que alterou o preço de venda para 16.146,10 euros, após tentativa
infrutífera de venda com o preço inicialmente fixado – 53.820,32 euros (v. factos da alíneas O), FF)).
Porém, as razões alinhavadas naqueles arestos ajustam-se perfeitamente ao caso dos autos, uma
vez que está em causa o interesse do credor reclamante.
E, como bem refere a recorrida nas conclusões das suas alegações, tivesse ela sido notificada da
diminuição do valor base de venda e/ou da proposta apresentada e teria tido a oportunidade e a possibilidade de defender a recuperação do seu crédito, seja procurando obter propostas mais vantajosas,
seja apresentando ela própria proposta de aquisição de valor superior (conclusão 14ª),
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Deste modo, o despacho que alterou o valor base de venda bem como aquele que autorizou a
venda por valor inferior ao mínimo fixado diminui as expectativas de recuperação do crédito da CGD,
daí que tivesse influência no resultado da venda (conclusão 15º).
No caso concreto dos autos, a notificação justificava-se ainda mais porque a própria recorrida
(reclamante) anteriormente a tal despacho, proferido a 26.10.2010, havia em 21.06.2010 dirigido um
requerimento no Serviço de Finanças de Ponte de Lima, requerendo que, na sequência da frustração
da diligência de abertura de propostas por carta fechada, por falta de proponente, fosse notificada da
nomeação da encarregada da venda, bem como de todas e quaisquer propostas apresentadas para aquisição do imóvel penhorado no âmbito da negociação particular, não devendo nenhuma ser aceite sem
que sobre a mesma a CGD se haja pronunciado.
Temos então que a omissão de notificação do citado despacho (alínea FF) do probatório) à recorrida - reclamante credora com garantia real na execução - constitui nulidade processual que justifica a
anulação da venda nos termos dos artigos 201.º, n.º 1, e 909.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo
Civil, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário.
6. Nestes termos e pelo exposto, nega-se provimento ao recurso confirmando-se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Despacho de reversão. Falta de fundamentação. Absolvição da instância.
Sumário:
I — Pese embora, em regra, a oposição tenha como finalidade a extinção, total ou parcial, da execução fiscal, pode também visar outros fins que se revelem adequados
à sua função de contestação à pretensão executiva, quais sejam a suspensão da
execução fiscal ou a absolvição da instância executiva.
II — Consequentemente, devem admitir-se como fundamentos de oposição à execução
fiscal os que, independentemente do carácter substantivo ou adjectivo, possam
determinar alguma daquelas finalidades, designadamente deve admitir-se a invocação de excepções dilatórias como fundamento subsumível à previsão da alínea i)
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
III — No caso de a oposição ser julgada procedente com fundamento na falta de fundamentação do despacho de reversão, a decisão a proferir pelo tribunal deverá
ser de anulação daquele acto e consequente absolvição do oponente da instância
executiva por falta de legitimidade processual e não a extinção da execução
quanto ao oponente (pois não foi feito qualquer juízo quanto ao mérito da matéria
controvertida), de modo a não obviar à possibilidade do órgão de execução fiscal
proferir um novo acto de reversão, expurgado do vício que determinou a anulação
do anterior acto, possibilidade que lhe assiste em virtude do motivo determinante
da anulação ser de carácter formal.
Processo n.º 726/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Alberto dos Santos Morgado e mulher.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Carlos Alberto dos Santos Morgado e mulher, Maria Leonor Brás Gonçalves Morgado (adiante
Oponentes ou Recorridos), deduziram oposição à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade
para cobrança de uma dívida proveniente de Imposto sobre o Valor Acrescentado, reverteu contra eles
por terem sido considerados pelo órgão da execução fiscal responsáveis subsidiários.
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1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria julgou a oposição procedente com base
na falta de fundamentação do despacho de reversão, fundamento que considerou subsumível à alínea i)
do n.º 1 do art. 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e, em consequência,
julgou extinta a execução fiscal quanto aos Oponentes.
1.3 Inconformada com a sentença na parte em que nesta se ordenou a extinção da execução fiscal
quanto aos Oponentes, a Fazenda Pública interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul,
recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. A sentença sob recurso ordenou a anulação do despacho que efectivou a reversão da execução
fiscal contra o oponente e responsável subsidiário, com base na respectiva falta de fundamentação
de facto.
B. Tal como decorre do probatório e da fundamentação da decisão, não existiu uma avaliação
de mérito da matéria controvertida que possa motivar a extinção da execução contra o oponente, tal
como a Mma. Juiz a determina.
C. Pelo que a douta sentença sob recurso deveria limitar-se a anular o despacho de reversão por
vício de forma, consubstanciado em falta de fundamentação.
D. Pois que nos casos em que a anulação do acto administrativo é motivada por um mero vício
de forma, a Administração Fiscal pode executar uma decisão anulatória praticando um acto de sentido
idêntico, mas sem o vício que o atingia, faculdade que a decisão sob recurso inviabiliza.
E. Assim, a douta decisão, julgando a oposição procedente deveria determinar a anulação da
decisão que operou a reversão contra o oponente.
F. Decidindo doutro modo, a douta decisão violou os artigos 77º da LGT, 101º e 124º do CPPT
e 125º do CPA, pelo que não pode manter-se.
Termos em que, com o sempre mui douto suprimento de Vossas Exas., deverá ser concedido provimento ao presente, com o que se fará como sempre JUSTIÇA».
1.5 Os Oponentes não contra alegaram.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Sul declarou-se incompetente em razão da hierarquia para
conhecer do recurso e indicou como tribunal competente para o efeito este Supremo Tribunal Administrativo, ao qual o processo foi remetido a requerimento da Recorrente.
1.7 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público, e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao
recurso, nos seguintes termos (1):
«[…]
Entende a recorrente que a decisão recorrida não podia julgar extinta a oposição contra os
oponentes, devendo limitar-se a anular o despacho de reversão, pois assim decidindo impede, na prática, que a administração tributária possa praticar novo acto de reversão sem o vício de forma que
determinou a sua anulação.
A oposição à execução, em regra, tem por objecto a extinção, total, ou parcial da execução, embora possa ter, também, por objecto a simples suspensão da execução. 1 [1 Código de Procedimento
e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, página 502]
Os vícios do despacho que ordena a reversão, nomeadamente a falta de fundamentação, constituem fundamentos de oposição enquadráveis na alínea i) do artigo 204.º do CPPT. 2 [2 Idem, páginas
499/450]
Ora, uma vez que a sentença recorrida anulou o despacho de reversão por vício de forma por
falta de fundamentação (vício que a recorrente aceita, uma vez que neste segmento acatou a decisão
de 1.ª instância), então impunha-se necessariamente, a nosso ver, a extinção da execução fiscal quanto
aos oponentes.
E, salvo melhor juízo, a extinção da execução quanto aos oponentes não obsta a que a administração fiscal, profira novo despacho de reversão, expurgado do vício que determinou a sua anulação,
contra os oponentes, iniciando nova execução fiscal contra os mesmos, tendo em vista a cobrança
coerciva do que for devido em termos de responsabilidade subsidiária.
De facto, tendo o despacho de reversão sido anulado por vício de forma (falta ou insuficiência
de fundamentação), parece que nada impede que a AT, verificados os necessários requisitos, produza
novo despacho de reversão, expurgado do referido vício, fazendo, nomeadamente, constar do mesmo
a concretização fáctica da situação patrimonial da devedora originária SDO.
A sentença recorrida, a nosso ver, não merece censura».
1.8 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 A questão que cumpre apreciar e decidir é a da saber se a falta de fundamentação do despacho
de reversão, fundamento de oposição à execução fiscal subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do
CPPT, tem como consequência a extinção da execução fiscal quanto aos revertidos e oponentes ou
determina simplesmente a anulação daquela decisão administrativa.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto
nos seguintes termos:
«Factos provados com relevância para a decisão da causa:
1. No Serviço de Finanças de Caldas da Rainha foi instaurado o PEF n.º 1350200701012380,
em que é executado originário (SDO) Carmorauto — Comércio de Veículos Automóveis, Lda., com o
NIF 502965134, por dividas de IVA, do ano de 2006, no montante de € 55.859,83 (PDF em anexo);
2. Por despacho do Chefe do SF de Leiria, de 07.01.2009, foi ordenada a reversão contra os
oponentes Carlos Alberto dos Santos Morgado e Maria Leonor Brás Gonçalves Morgado, contribuintes
fiscais n/s …………….. e ……………………, respectivamente (fls. 78, do PDF em anexo);
3. Do referido despacho consta o teor seguinte:
Em face da informação supra e dos elementos já insertos nos autos, verificando-se a insuficiência
de bens penhoráveis da executada originária, reverta a execução (...)».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A questão a apreciar e decidir nos presentes autos é a de saber qual a consequência jurídica a
extrair em sede de oposição à execução fiscal da falta de fundamentação do despacho de reversão, que
determinou a procedência da oposição.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria considerou que a verificação desse fundamento
de oposição determinava a anulação do despacho de reversão e a extinção da execução fiscal quanto
aos Oponentes, o que decidiu. A Fazenda Pública entende que essa decisão inviabiliza a repetição do
acto de reversão e sustenta que a única consequência do vício de forma do despacho de reversão por
falta de fundamentação – vício cuja existência não discute, aceitando a sentença nessa parte – será a
anulação do despacho de reversão.
2.2.2 DO MEIO PROCESSUAL PARA ATACAR O DESPACHO DE REVERSÃO POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO
Não está questionado nos autos que a falta de fundamentação do despacho de reversão constitui
fundamento de oposição à execução fiscal.
Na verdade, após algumas hesitações relativamente ao meio processual adequado para atacar
o despacho de reversão com fundamento em vícios formais do mesmo, a jurisprudência há muito se
consolidou no sentido de que é a oposição o meio processual para reagir contra o acto de reversão
proferido em processo de execução fiscal com fundamento na falta de pressupostos, de legitimidade,
de fundamentação ou outros vícios que o afectem (2). Nesse sentido, também se pronuncia JORGE
LOPES DE SOUSA, que, no entanto, nos dá conta de que a questão não é pacífica, afirmando que «[é]
duvidoso se os responsáveis subsidiários ou outros revertidos poderão impugnar através da reclamação prevista no art. 276.º do CPPT 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» (3).
Alinhando os argumentos a favor da tese de que a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT
seria o meio processual mais ajustado para reagir contra o despacho de reversão com fundamento em
vícios formais desse acto, designadamente a falta de fundamentação – vício cuja verificação no caso
sub judice foi reconhecida pela sentença recorrida, que, nessa parte, não vem impugnada – diz JORGE
LOPES DE SOUSA em anotação ao art. 276.º do CPPT:
«Por um lado, no art. 151.º, n.º 1, do CPPT 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 fundamentação ou de audição prévia do revertido) deveriam ser impugnados através da
reclamação prevista neste art. 276.º» (4).
No entanto, logo de seguida o mesmo Autor dá-nos a conhecer os motivos por que a jurisprudência
veio a adoptar a tese oposta:
«Por um lado, o próprio teor literal do n.º 1 do art. 277.º do CPPT, 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
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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 LGT.
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. 23.º, n.º 4, da LGT) 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 do CPPT.
A isto acresce que no art. 208.º, n.º 2, do CPPT 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. A execução fiscal que, embora
com tramitação autónoma em relação ao processo executivo, funciona na dependência deste, como
uma contestação da pretensão do exequente, como vem entendendo o STA.
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 processo civil, em que a oposição do executado é o meio processual adequado para a
invocação de qualquer falta de pressupostos processuais [art. 814.º, alínea c), do CPC].
Finalmente, e será o argumento mais relevante, a própria tramitação da reclamação, prevista
nos arts. 276.º a 278.º do CPPT, designadamente a subida a final, após a penhora ou 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 do CPPI não lhes seja dada protecção idêntica de
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 do CPPT).
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. 95.º da LGT» (5).
Conclui JORGE LOPES DE SOUSA: «Por isso, embora com dúvidas, parece-nos ser correcto
o entendimento de que é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para os revertidos
atacarem a legalidade do despacho que ordena a reversão» (6).
O mesmo Autor dá-nos conta de que foi este o entendimento que veio a ser adoptado no Supremo
Tribunal Administrativo.
Foi este também o entendimento seguido pelos Oponentes (revertidos), que usaram a oposição
à execução fiscal para pedir a anulação do despacho de reversão, e que mereceu o acordo da Juíza do
Tribunal a quo, que bem deu conta das dúvidas que se suscitam quanto ao meio processual adequado à
impugnação da legalidade daquele despacho quando estejam em causa vícios atinentes à sua validade
formal.
2.2.3 DA CONSEQUÊNCIA DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE REVERSÃO
Aceite que foi pela Recorrente que o meio processual utilizado é o próprio e que se verifica a
falta da fundamentação do despacho de reversão, vício que é subsumível ao fundamento de oposição
à execução fiscal previsto na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, a divergência com a sentença
recorrida é apenas quanto à consequência jurídica que nesta se extraiu da verificação desse vício de
forma do acto de reversão: enquanto a sentença julgou extinta a execução fiscal quanto aos Oponentes, a Fazenda Pública entende que a sentença se deveria ter quedado pela anulação do despacho de
reversão; mais entende que a decisão de extinguir a execução fiscal quanto aos Oponentes inviabiliza
a possibilidade de o órgão da execução fiscal proferir novo acto (despacho de reversão contra os aqui
Recorridos) em que sane o vício que determinou a sua anulação.
Vejamos:
É compreensível a preocupação manifestada pela Fazenda Pública no sentido da impossibilidade
de proferir novo despacho de reversão em que, sanado o vício de forma que determinou a anulação, faça
prosseguir a execução fiscal contra os aqui Recorridos. Na verdade, os vícios de forma, designadamente
o vício de falta ou insuficiência (7) de fundamentação da reversão, apenas determinam a anulação do
acto (cf. art. 135.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA)), não obstando à sua renovação,
desde que observado o formalismo em falta, ou seja, desde que expurgado do vício que o afectava.
Ora, uma decisão de extinção da execução fiscal, pressupondo a avaliação de mérito da matéria
controvertida (da pretensão executiva), obsta a que seja renovada a instância.
Mas, o vício de falta de fundamentação do despacho de reversão não terá como consequência a
extinção da execução fiscal, ainda que restrita aos Oponentes, porque, como ficou dito, a anulação do
acto de reversão com fundamento em vício de forma por falta de fundamentação não impede que este
seja renovado, para tal bastando que o órgão de execução fiscal pratique novo acto em que enuncie
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explícita e suficientemente as razões que levaram o seu autor a praticar o acto, a proferir a decisão de
fazer prosseguir a execução fiscal contra os ora Recorridos.
É certo que, como bem salientou o Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, a oposição à execução fiscal, em regra, tem como escopo a extinção, total ou parcial da execução
fiscal, podendo ter também como finalidade a suspensão da execução (8).
Mas isso não significa que a oposição à execução fiscal, que, como ficou já dito, constitui a
contestação à execução fiscal, não possa ter outras finalidades, para além das já referidas extinção e
suspensão da execução. A oposição, enquanto contestação, poderá ter também por finalidade a mera
absolvição da instância executiva derivada da falta de pressupostos processuais (cfr. arts. 487.º, n.ºs 1
e 2, 493.º, n.ºs 1 e 2, e 494.º, do CPC), à semelhança do que sucede com processo civil, em que a oposição do executado é o meio processual adequado para a invocação de qualquer falta de pressupostos
processuais [art. 814.º, alínea c), do CPC]. Na verdade, a oposição à execução fiscal deve entender-se
como o meio processual adequado a contestar a pretensão executiva, quer o fundamento invocado seja
substancial quer seja meramente formal.
Dito isto, podemos avançar no sentido de que, anulado o despacho de reversão, deixa de haver
fundamento legal para que o revertido se mantenha na execução fiscal, configurando-se uma situação,
quanto à pretensão executiva, de ilegitimidade passiva enquanto pressuposto processual (cf. art. 26.º,
n.º 1, do CPC) (9). Ilegitimidade que, constituindo uma excepção dilatória, não pode conduzir a uma
decisão sobre o mérito da pretensão, mas antes impõe que o juiz se abstenha de apreciar o pedido,
proferindo uma decisão de absolvição da instância [arts. 288.º, n.º 1, alínea d) e 660.º, n.º 1, do CPC].
Assim, não restando dúvidas de que os vícios formais do despacho de reversão se podem erigir
em fundamento de oposição à execução fiscal, integrando a previsão da alínea i) do n.º 1 do art. 204.º
do CPPT, a procedência da oposição com esse fundamento terá como consequência, não só a anulação
do acto de reversão (que, caso fosse o único efeito jurídico prosseguido, teria como meio processual
eventualmente mais adequado a reclamação do art. 276.º do CPPT), mas também a absolvição do
oponente da instância executiva. Absolvição da instância que (contrariamente à extinção da execução
fiscal, que constitui uma verdadeira absolvição da pretensão executiva) não impede o órgão da execução
fiscal de proferir novo despacho de reversão em que, desta vez fundamentando suficientemente o acto,
sane o vício que determinou a anulação.
Pelo que ficou dito, entendemos que o recurso merece provimento.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Pese embora, em regra, a oposição tenha como finalidade a extinção, total ou parcial, da execução
fiscal, pode também visar outros fins que se revelem adequados à sua função de contestação à pretensão
executiva, quais sejam a suspensão da execução fiscal ou a absolvição da instância executiva.
II - Consequentemente, devem admitir-se como fundamentos de oposição à execução fiscal os
que, independentemente do carácter substantivo ou adjectivo, possam determinar alguma daquelas
finalidades, designadamente deve admitir-se a invocação de excepções dilatórias como fundamento
subsumível à previsão da alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.
III - No caso de a oposição ser julgada procedente com fundamento na falta de fundamentação
do despacho de reversão, a decisão a proferir pelo tribunal deverá ser de anulação daquele acto e consequente absolvição do oponente da instância executiva por falta de legitimidade processual e não a
extinção da execução quanto ao oponente (pois não foi feito qualquer juízo quanto ao mérito da matéria
controvertida), de modo a não obviar à possibilidade do órgão de execução fiscal proferir um novo
acto de reversão, expurgado do vício que determinou a anulação do anterior acto, possibilidade que lhe
assiste em virtude do motivo determinante da anulação ser de carácter formal.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida na
parte que julgou extinta a execução quanto aos Oponentes, decisão que substituem pela de absolvição
dos Oponentes da instância executiva.
Sem custas, uma vez que os Recorridos não contra alegaram o recurso.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Por facilidade de transcrição, as notas de rodapé do parecer do Ministério Público serão aqui transcritas no próprio
texto, entre parêntesis rectos, mantendo a numeração de origem.)
(2) (Vide, entre muitos outros e por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:
– de 28 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 953/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/aa117a9ebcf12029802579df00345da9?OpenDocument;
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– de 16 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 681/11, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 16 de Julho de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.pdf), págs. 2073 a 2077, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d1a730642f5e5544802579510053d871?OpenDocument;
– de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 493/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de
22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1436 a 1439, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/eb917b8839e566f0802579110031faf2?OpenDocument;
– de 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 814/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 83 a 86, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/84365f9731e90311802576b7003bbba3?OpenDocument.)
(3) (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, volume III, anotação 38 c1) ao art. 204.º, pág. 499.)
(4) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit, anotação 5 ao art. 276.º, volume IV, págs. 274 a 276.)
(5) (Ibidem.)
(6) (Ibidem.)
(7) (Sendo que a lei equipara esta, nos seus efeitos, àquela, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 125.º do Código do
Procedimento Administrativo.)
(8) (A oposição à execução fiscal terá por finalidade a mera suspensão da execução, «nos casos em que seja afectada por
qualquer motivo a exigibilidade da dívida, por motivo não definitivo, mas meramente temporário», como, v.g., «nos casos em
que o fundamento seja ter existido concessão de uma moratória», nos casos em que exista «obstáculo meramente temporário
ao prosseguimento da execução, como a existência de um processo de falência ou de insolvência ou de recuperação de empresa (actualmente, à face do GIRE, de insolvência)», nos casos de «ter sido decidida, por via administrativa, a suspensão da
eficácia de um acto de liquidação e, apesar disso, ser instaurada execução», ou «ter sido decidida a suspensão do processo
executivo, por autoridades superiores da administração tributária, e o serviço de finanças onde corre termos o processo de
execução fiscal não ter efectivado tal suspensão», tudo fundamentos enquadráveis na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT,
como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 39 ao art. 204.º, pág. 502.)
(9) (Não confundir com a ilegitimidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 104.º do CPPT – ilegitimidade substantiva,
que assenta na falta de responsabilidade do citado pela dívida exequenda – e que determina a prolação de uma sentença que,
conhecendo do mérito, julgue extinta a execução fiscal quanto ao oponente.)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excecional (artigo 150.º do CPTA): requisitos de admissibilidade.
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu caráter
excecional, 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 — Deste modo, não demonstrando a recorrente o preenchimento dos requisitos exigidos por aquele artigo 150.º para que este Supremo Tribunal conheça do recurso,
este não deve ser admitido.
Processo n.º 735/12-30.
Recorrente: Orlando Gama Antunes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Orlando Gama Antunes, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do acórdão proferido em
27.03.2012 pelo Tribunal Central Administrativo Sul no Processo n.º 4.625/11, ao abrigo do disposto
no artº 150º do CPTA, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
a) O Recorrente, após notificação de acórdão do TCAS de 10.01.2012, apresentou requerimento
a arguir a incompetência absoluta desse mesmo TCAS, para conhecer da matéria, exclusivamente de
direito, objeto desses autos, por violação do artigo 280º, n.º 1 do CPPT, que regula a competência do
Tribunal em sede de recurso e nos termos e para os efeitos do artigo 16º do mesmo diploma.
b) Em súmula, o Requerente nesse articulado, invocou a incompetência absoluta do Tribunal
Central Administrativo Sul, por ter apreciado questões exclusivamente de direito - por estar em causa
“apenas” saber se o artigo 8º do RGIT, que havia sido desaplicado em lª instância, por alegada ilegalidade,
era ou não inconstitucional, em virtude de potenciar a transmissibilidade da coima da pessoa coletiva
para o gerente ou administrador - quando a lei claramente dispõe que, quando apenas de direito for o
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fundamento do recurso, o Tribunal competente é o Supremo Tribunal Administrativo e não o Tribunal
Central Administrativo.
c) No entanto, o Acórdão do TCAS de 27.03.2012, não lhe deu provimento, por considerar que se
havia esgotado o poder jurisdicional desse Tribunal para conhecer da matéria do recurso, não conhecendo
da invocada incompetência em razão da hierarquia, pela aplicação dos artigos 666º e 716º do CPC.
d) Porém, tal não se pode fazer uma interpretação estanque do artigo 16º do CPPT, certamente
que não se poderá fazê-lo relativamente às disposições do artigo 666º ex vi artigo 716º, n.º 1, do CPC.
e) Aliás - e salvo o devido respeito - fazer tal aplicação dos referidos normativos do CPC, sem ter
em atenção o artigo 16º do CPPT, é esvaziar totalmente o seu conteúdo.
f) Não tendo tal matéria sido ainda apreciada - nem sequer suscitada antes do requerimento do ora
Recorrente, que arguiu a incompetência - e dispondo a lei, no dispositivo que regula especificamente
a incompetência absoluta em processo judicial, que esta pode ser arguida até ao trânsito em julgado
da decisão final, não se percebe, pois, tal acórdão do TCA de 27.03.2012, com o douto respeito que o
mesmo merece.
g) A incompetência absoluta é um vício grave e assim é considerado pela generalidade dos tribunais, como bem salientou o TCA Norte, no processo 00027/11.7BEBRG, de 02.02.2012, quando, nos
seus fundamentos de direito, tendo sido referido que: “A competência dos Tribunais Administrativos,
em qualquer das suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de outra matéria
- artigo 13º do CPTA, aplicável ex vi artigo 2º, alínea c) do CPPT. Significa isto que é um pressuposto
de conhecimento oficioso, quer se trate de incompetência absoluta (em razão da matéria ou da categoria
do tribunal) quer se trate de incompetência relativa (em razão do território) e que o seu conhecimento
tem prioridade sobre qualquer outro assunto.”
h) Assim como entendimento semelhante teve o TCA Norte, no Acórdão de 09.03.2006, processo
01375/04.
i) E essa importância assume especial relevância quando, verificando-se a interposição de recurso
para um tribunal que não tem competência para dele conhecer - reiteramos, por estarmos perante uma
questão de direito, pelo que o tribunal competente seria o STA - este tribunal incompetente em razão
da hierarquia, não apenas não suscita a incompetência, como também, quando esta é arguida, declara
que dela não pode conhecer, preterindo o artigo 16º do CPPT, por apelo aos artigos 666º e 716º do CPC.
j) Não se pode fazer tábua rasa de um dispositivo que vigora na lei - a lei que regula diretamente
o direito tributário. O que o TCAS fez, com o devido respeito, foi desaplicar o artigo 16º, não tendo
este surtido os seus efeitos. E assim sendo, verifica-se o esvaziamento - in totum - daquele normativo.
k) Sendo a incompetência absoluta uma das exceções mais graves previstas no ordenamento
jurídico, não se entende como se pode o TCA do conhecimento da mesma se eximir.
l) Até porque, sendo incompetente em razão da hierarquia, por clara violação do artigo 280º, n.º l
do CPPT, todo o processado deveria ser declarado nulo ou anulável a partir da sentença em 1ª instância,
proferida pelo Tribunal Tributário.
m) Pois todo o processado após essa sentença em lª instância está inquinado pela incompetência
absoluta, que não é sanável - e constitui exceção dilatória que obvia ao conhecimento do mérito da causa
e tem como consequência a absolvição da instância (artigos 493º, n.º 2 e 494º, alínea a) do CPC).
DO PEDIDO
A - Termos em que, deverá o presente RECURSO DE REVISTA ser julgado como provado e
procedente, sendo o TCAS considerado incompetente em razão da hierarquia, com a consequente
absolvição da instância recursiva e declarando-se nulo ou anulando-se todo o processado a partir da
sentença em lª instância.
B) Subsidiariamente, e apenas para o caso do presente recurso de revista não ser admitido, o
que não se concede, pede-se a convolação do referido recurso em reforma de sentença, nos termos do
artº 669º, n.º 2, alínea a) do CPC, por se entender ter havido erro na determinação da norma aplicável,
face ao supra exposto e à desaplicação do artº 16º do CPPT no acórdão do TCAS de 27.03.2012.
2. Contra-alegando, veio a recorrida Fazenda Pública concluir:
A) O recorrente interpôs o presente recurso por entender que se encontram preenchidos os requisitos exigidos pelo artº 150º do CPTA, mas, salvo o devido respeito, o recorrente não tem razão e o
presente recurso de revista não deve ser admitido.
B) A questão que o Recorrente pretende seja considerada pelo Tribunal “ad quem” no presente
recurso de revista é, pois, a de que «... fazer tal aplicação dos respetivos normativos do CPC [666º e
716º], sem ter em atenção o artigo 16º do CPPT, é esvaziar totalmente o seu conteúdo.»
C) Como se viu, a questão apresentada pelo Recorrente não assume relevância jurídica ou social,
aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os
limites da situação singular, pois o Acórdão recorrido limitou-se a aplicar as normas adequadamente,
cumprindo todos os princípios constitucionais.
D) Pelo que, não deve ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que a questão objeto
do mesmo não preenche os requisitos previstos no artigo 150º do CPTA.
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E) Salvo o devido respeito, também quanto ao mérito do recurso, o Recorrente não tem razão nos
argumentos que aduz, desde logo, porque contrariamente ao que defende, o artº 16.º do CPPT não regula
o esgotamento do poder jurisdicional do juiz ao proferir decisão, apenas indica o momento processual
até que tal exceção pode ser conhecida, sem nada regular.
F) Por tudo o supra exposto, o Acórdão ora recorrido verifica-se que fez, uma correta interpretação
e aplicação da lei, nomeadamente das disposições indicadas pelo Recorrente, o artº. 16º CPPT e 666º
e 716º do CPC, aos factos, pelo que, se deve manter nos seus precisos termos.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., não deve ser admitido o presente
recurso de revista por não preenchidos os requisitos do artigo 150º do CPTA, e caso assim não se
entenda, não deve ser dado provimento ao mesmo, mantendo-se o Acórdão recorrido, com todas as
legais consequências.
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 311/312 no qual se pronunciou pela não admissão
do recurso de revista, ou, sendo o mesmo admitido, deverá o recurso ser julgado improcedente.
4. Cumpre decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes
factos:
a) No Tribunal Tributário de Lisboa – 2ª Unidade Orgânica - foi proferida a sentença de fls. 109/113
dos autos, que julgou parcialmente procedente a reclamação deduzida contra o despacho de compensação, efetuado entre um reembolso de IRS do ora requerente e dividas diversas de IVA e coimas fiscais;
b) Inconformada com tal decisão, na parte que lhe foi desfavorável, veio a Exma Representante
da Fazenda Pública interpor dela recurso para este Tribunal, o qual foi admitido e foram os autos expedidos para este TCAS, conforme fls. 119 e segs. dos autos;
c) Neste TCAS, após colhido o parecer do Exmo RMP foi proferido o acórdão de fls. 164/167,
que negou provimento ao recurso no segmento sob que o mesmo versava;
d) Interposto recurso de inconstitucionalidade para o Tribunal Constitucional deste acórdão, da
parte relativa à norma do art.º 8.º do RGIT, veio este Tribunal a pronunciar-se pela decisão sumária de
13-5-2011 (fls. 179/180 dos autos), pela não inconstitucionalidade de tal norma e a ordenar a reforma
do acórdão recorrido em conformidade com o decidido quanto à questão de inconstitucionalidade;
e) Desta decisão veio o ora requerente a reclamar para a Conferência do mesmo TC, o qual por
acórdão de 24-10-2011, transitado em julgado, indeferiu a reclamação e confirmou a decisão reclamada - cfr. fls. 206 a 212;
f) Baixaram e então os autos a este Tribunal, onde foi proferido o acórdão de 10.01.2012, constante
de fls. 219 a 222, em que concedeu provimento ao recurso e revogou a decisão recorrida, na parte em
causa sobre que o mesmo incidia.
6. A única questão a decidir no presente recurso consiste em saber se depois de proferido o acórdão
no recurso interposto para o TCAS, pode ainda este mesmo Tribunal conhecer da exceção dilatória da
sua incompetência em razão da hierarquia, suscitada pelo recorrente.
6.1. O recorrente entende que o TCAS deveria ter conhecido da suscitada exceção da incompetência em razão da hierarquia, uma vez que a mesma é um vício grave de interesse e ordem pública e
que pode ser arguido até ao trânsito em julgado da decisão final.
Por outro lado e tentando justificar os requisitos legalmente exigidos pelo artº 150º do CPTA,
invoca que esta questão assume especial relevância, sem mais nada acrescentar que não seja que a
decisão viola o disposto no artº 16º do CPPT.
6.2. A decisão recorrida, por sua vez, argumenta da seguinte forma:
Embora o tribunal deva conhecer das exceções por força do disposto no artº 660º do CPC, dada
a existência de inúmera exceções, quer dilatórias, quer perentórias, quando nenhuma das partes as
suscitam ou ao tribunal não se afigura existir alguma delas, profere declaração genérica expressa da
sua inexistência ou mesmo, nem tal declaração genérica profere.
Deste modo bem se compreende que ao tribunal não lhe seja imposto o conhecimento de todas
as exceções, quando as partes as não suscitem e ao tribunal não se afigurem existir, por tão laboriosa,
quanto fastidiosa seria tal tarefa, para mais quando as dilatórias são, em teoria, de número infinito, para
depois vir a concluir pela sua inexistência.
No caso concreto a referida exceção da incompetência do TCAS em razão da hierarquia não foi
suscitada antes da decisão que ao recurso cabia.
Ora, o facto de tal incompetência poder ser conhecida até ao trânsito em julgado da decisão final,
de acordo com o disposto no artº 16º do CPPT, não implica que tal norma tenha aplicação com prevalência sobre todas as outras que regulam os diversos atos.
Assim, no caso concreto, podendo embora ser suscitada a questão da incompetência até ao trânsito da decisão final, o TCAS não pode conhecer dessa questão uma vez que, em face do disposto no
artº 666º, ex vi artº 716º, n.º 1, ambos do CPC, se encontra esgotado o seu poder jurisdicional. Deste
modo, proferida a decisão de mérito, penas o tribunal pode conhecer das questões excecionadas nas
normas dos artºs 668º, n.º 1, alíneas B (a e) e n.º 4 do artº 669 do CPC.
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6.3. Estando em causa um recurso de revista excecional, há que apurar, em primeiro lugar, se
ocorrem os pressupostos de admissão do mesmo previstos no artº 150º do CPTA.
6.3.1. A Fazenda Pública, ora recorrida, entende que o recurso não é de admitir pelas seguintes
razões:
A questão que o Recorrente pretende seja considerada pelo Tribunal “ad quem” no presente
recurso de revista é, a de que «... fazer tal aplicação dos respetivos normativos do CPC [666º e 716º],
sem ter em atenção o artigo 16º do CPPT, é esvaziar totalmente o seu conteúdo.»
Ora, a questão apresentada pelo Recorrente não assume relevância jurídica ou social, aferida em
termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da
situação singular, pois o Acórdão recorrido limitou-se a aplicar as normas adequadamente, cumprindo
todos os princípios constitucionais.
Deste modo, não deve ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que a questão objeto
do mesmo não preenche os requisitos previstos no artigo 150º do CPTA.
O Ex.mo Magistrado do MºPº junto desse Supremo Tribunal, secundando também o entendimento
da recorrida Fazenda Pública, veio dizer no seu parecer acima referido, o seguinte:
“Nos termos do estatuído no artigo 150º/1 do CPTA o recurso excecional de revista ali regulado
só é admissível quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
e social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
É jurisprudência reiterada da SCT deste STA que:
1. O recurso de revista excecional regulado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu caráter excecional,
estrutura e requisitos, não pode entender-se como de índole generalizada mas antes limitada, de modo
a que funcione como uma válvula de escape do sistema, só sendo admissível se estivermos perante
uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social se revista de importância fundamental, ou que,
por mor dessa questão, a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
2. Assim sendo, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é, manifestamente, suscetível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, isto é, se 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.
“Não é de admitir o recurso de revista excecional quando se está perante uma questão pontual
e puramente individual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico
e não reveste uma importância fundamental do ponto de vista social, e quando não se invoca que a
doutrina e/ou jurisprudência se tenha vindo a pronunciar em sentido divergente sobre a questão, tornando necessária a sua clarificação de forma a obter a melhor aplicação do direito, nem se invoca ou
vislumbra que tenha ocorrido um erro manifesto ou grosseiro na decisão recorrida”.
Em concordância com a entidade recorrida, parece-nos não se mostrarem verificados os pressupostos de admissão do presente recurso excecional de revista.
A questão controvertida consiste em saber se, por força do disposto no artigo 16.º do CPPT, pode
o TCAS conhecer da arguição da exceção de incompetência em razão da hierarquia para conhecer do
recurso que lhe foi presente já depois de ter sido proferido acórdão sobre tal recurso, atento o disposto
no artigo 666.º do CPC.
Ora, tal questão, como muito bem acentua a entidade recorrida, não assume relevância jurídica
ou social aferida em termos de utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que
ultrapasse os limites da situação singular, uma vez que o acórdão recorrido se limitou a aplicar adequadamente os normativos aplicáveis à situação concreta.
De facto, a questão não se afigura particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista
jurídico, nem se invoca ou vislumbra que tenha ocorrido um erro manifesto ou grosseiro no acórdão
recorrido.
Não se verificam, pois, em nosso entendimento, os pressupostos do recurso extraordinário de
revista regulado no artigo 150º do CPTA”.
6.3.2. Desde já diremos, antecipadamente, que é de seguir o entendimento da recorrida e do MºPº
no sentido de que não se verificam os pressupostos legais de admissibilidade deste tipo de recurso,
enunciados no artº 150º, n.º 1 do CPTA
6.4. Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver,
excecionalmente, 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 revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente
o regime jurídico que julgue adequado.
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4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto
de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.
5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso
Administrativo”.
Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente,
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente,
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso 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 (Neste
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05 - Processo n.º 579/05).
Deste entendimento comunga também, o Prfº Mário Aroso, quando escreve 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.)
Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se
revista de importância fundamental;
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objetivo, 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 e não uma
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível
praticar sobre as normas discutidas.
Quanto ao 2º requisito - 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”
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09 - Processo n.º 295/09 e
de 29.06.2011- Processo n.º 0568/11).
Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07- Processo
n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional 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 excecional, 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 excecional 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”.
Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o recentíssimo acórdão deste STA de 19.09.2012,
veio reafirmar o seguinte:
“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente,
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 a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida,
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,
Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,
Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a
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apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar
diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.
E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente
errada ou juridicamente insustentável,
Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….(Neste sentido,
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12,
desta Secção de Contencioso Tributário).”
6.5. Ora, se examinarmos as conclusões das alegações, verificamos que a recorrente relativamente
aos requisitos do recurso, se limita nas conclusões das alíneas g) a i) a concluir:
A incompetência absoluta é um vício grave e assim é considerado pela generalidade dos tribunais.
E essa importância assume especial relevância quando, verificando-se a interposição de recurso
para um tribunal que não tem competência para dele conhecer - reiteramos, por estarmos perante uma
questão de direito, pelo que o tribunal competente seria o STA - este tribunal incompetente em razão
da hierarquia, não apenas não suscita a incompetência, como também, quando esta é arguida, declara
que dela não pode conhecer, preterindo o artigo 16º do CPPT, por apelo aos artigos 666º e 716º do CPC.
Ora, isto é manifestamente insuficiente para demonstrar que a questão suscitada no presente recurso adquire relevância jurídica ou social, ou se reveste de importância fundamental ou ainda que o
seu conhecimento é claramente necessário para uma melhor aplicação do direito.
Tanto basta para que o recurso não possa ser admitido.
7. Na parte final das suas alegações, veio o recorrente formular o seguinte pedido:
“B) Subsidiariamente, e apenas para o caso do presente recurso de revista não ser admitido, o
que não se concede, pede-se a convolação do referido recurso em reforma de sentença, nos termos do
artº 669º, n.º 2, alínea a) do CPC, por se entender ter havido erro na determinação da norma aplicável,
face ao supra exposto e à desaplicação do artº 16º do CPPT no acórdão do TCAS de 27.03.2012”.
Ora, a possibilidade de convolação prevista no artº 97º do CPPT e no artº 97º da LGT só pode ter
lugar em casos de erro na forma do processo. No caso dos autos, porém, não ocorre erro na forma do
processo, pelo que a convolação requerida é legalmente inadmissível.
8. Nestes termos e pelo exposto e uma vez que não se verificam os requisitos exigidos pelo n.º 1
do artº 150º do CPTA, acorda-se em não admitir o presente recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
IRC. Créditos Incobráveis. artigo 39.º CIRC (redacção do Decreto-Lei n.º 198/2001,
de 3 de Julho).
Sumário:
I — O artigo 39.º do CIRC, na redacção do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho,
admitia como custos ou perdas do exercício os créditos que, para além do mais,
resultassem incobráveis «de processo especial de recuperação de empresa e protecção de credores ou de processo de execução, falência ou insolvência».
II — Essa norma não exige que os créditos em cobrança coerciva mediante processo
de execução só possam ser contabilizados como créditos incobráveis mediante
sentença com trânsito em julgado que declare a sua incobrabilidade em processo
executivo.
III — A mesma norma não impede, designadamente, que sirva à comprovação da incobrabilidade verificada em processo de execução a falta de bens penhoráveis
certificada em auto de diligência judicial para penhora.
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Processo n.º 782/12-30
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Fima/VG — Distribuição de Produtos Alimentares, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada (adiante Impugnante ou Recorrida) pediu ao Juiz do Tribunal Tributário
de Lisboa a anulação da liquidação adicional de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC) e juros compensatórios que lhe foi efectuada com referência ao ano de 2002 por a Administração
tributária (AT) não ter aceite como custos os montantes que levou à sua contabilidade como “dívidas
incobráveis”, respeitantes a dois clientes, por considerar que «os elementos apresentados não fazem
prova suficiente da incobrabilidade fiscal dos mesmos nos termos exigidos pelo art. 39.º do CIRC»,
uma vez que, para esse efeito, apenas poderão servir as certidões de trânsito em julgado da sentença
proferida em processo de falência ou da sentença proferida em processo executivo.
Na parte que ora nos interessa considerar, a Impugnante assacou à liquidação impugnada o vício
de violação de lei por erro nos pressupostos de direito por considerar que, para contabilização da perda
em causa, a lei se basta com a certidão negativa da penhora lavrada no processo executivo.
1.2 Entretanto, a AT, quando da apreciação do pedido ao abrigo do disposto no art. 112.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), considerando que a Impugnante, com a petição
inicial, juntou documento comprovativo da incobrabilidade de um dos referidos créditos, revogou a
liquidação na parte que teve origem no acréscimo à matéria tributável desse crédito, mantendo-a na
parte restante.
1.3 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa proferiu sentença em que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide no que se refere a parte da liquidação revogada
e procedente na parte restante.
Isto, em síntese, porque considerou que, contrariamente ao que entendeu a AT, o art. 39.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) não exige que os créditos provisionados apenas possam ser contabilizados como créditos incobráveis mediante sentença com trânsito
em julgado que declare a sua incobrabilidade em processo executivo, sendo bastante para esse efeito
que a incobrabilidade resulte evidenciada do processo, nomeadamente por falta de bens penhoráveis
certificada em auto de diligência judicial para penhora.
1.4 A Fazenda Pública interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, o qual foi
admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.5 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
I. Visa o presente recurso reagir contra a douta decisão que julgou a impugnação judicial procedente, defendendo que no caso dos créditos incobráveis, basta que essa incobrabilidade resulte
evidenciada no próteses sendo desnecessário aguardar pelo trânsito em julgado da decisão judicial.
II. Resulta do art. 39.º CIRC, à data, Os créditos incobráveis podem ser directamente considerados custos ou perdas do exercício na medida cm que tal resulte de processo especial de recuperação
de empresa e protecção de credoras ou de processo de credores ou de processo de execução, falência
ou insolvência quando relativamente aos mesmos não seja admitida a constituição de provisão ou,
sendo-o, esta se mostre insuficiente.
III. Entende a AT, salvo melhor opinião, carecer a douta sentença de fundamento, ao considerar
que basta que a incobrabilidade dos créditos resulte evidenciada do processo,
IV. Ora, em nossa opinião, partilhada como mostramos por alguma doutrina e jurisprudência,
para que os créditos sejam considerados incobráveis, é necessário que haja uma certidão judicial
da sentença transitada em julgado em que seja declarada a insolvência do seu devedor e que haja
evidência da reclamação dos créditos no âmbito do processo judicial.
V. Assim, perante este quadro fáctico, forçoso é concluir que a AT actuou em conformidade com
a lei ao indeferir o pedido de anulação da liquidação de IRC do exercício de 2002.
VI. Em face do exposto, e salvo o devido respeito, entende a AT que o Tribunal “a quo” falhou
no seu julgamento quando, perante os factos, decidiu julgar a impugnação judicial procedente.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão recorrida ser revogada e
substituída por acórdão que declare a impugnação improcedente, porém, V. Exas. decidindo, farão a
costumada JUSTIÇA».
1.6 A Impugnante contra alegou, resumindo a sua posição nas seguintes proposições conclusivas:
«
A) A ora recorrida procedeu em 14 de Setembro de 2008, à impugnação judicial da liquidação
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) do exercício de 2012, no montante de
€ 19.364,53 (dezanove mil trezentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos), o que faz
ao abrigo do disposto nos artigos 99.º e segs. do Código do Procedimento e do Processo Tributário
(CPPT) e do art. 128.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC).
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B) Em causa estavam as correcções à matéria colectável do IRC efectuadas pela administração
fiscal, no montante de € 58.680,41, referente a créditos incobráveis assim distribuídos:
a) Rio Frio — Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, Lda., no montante de € 48.268,62;
b) José Maria da Silva Morgado, Lda., no montante de € 10.411,79.
C) A administração fiscal entendeu que a empresa contribuinte ora recorrente não fez prova
suficiente da incobrabilidade dos créditos, nos termos exigidos no art. 39.º do CIRC, invocando-se
relativamente à primeira situação a ausência de certidão a atestar a incobrabilidade do crédito, e na
segunda situação a ausência da sentença de falência transitada em julgado.
D) Após a apresentação da impugnação judicial supra mencionada e face aos argumentos apresentados pela ora recorrida, a administração fiscal, no contexto de apreciação do processo no âmbito
do disposto no art. 112.º do CPPT, por despacho de 24/01/2007, do Chefe de Divisão de Justiça Contenciosa, exarada sobre Informação/Parecer dos serviços (vd. fls. 128/138 do apenso administrativo)
procedeu à revogação parcial do acto impugnado, na parte relativa ao crédito de € 10.411,79 do cliente
José Maria da Silva Morgado, Lda. por entender, contrariamente ao que tinha opinado inicialmente,
que “o risco de incobrabilidade do crédito encontrava-se devidamente justificado através da sentença
de declaração de falência (vd. ponto 7 do Probatório).
E) Assim sendo, o processo de impugnação judicial seguiu a sua tramitação, para apreciação
do pedido de anulação da liquidação do IRC do exercício de 2002, no que à correcção efectuada
relativamente ao crédito sobre Rio Frio – Comércio de Produtos Alimentares, Lda., no montante de €
48.268,62, dizia respeito.
F) Nesse contexto, relativamente a esta questão, a douta sentença recorrida deu como provado
o seguinte:
“8. Com referência ao crédito sobre a cliente da impugnante “Rio Frio — Comércio e Industria de
Produtos Alimentares, Lda.” conta de fls. 44 um auto de diligência para penhora, lavrado em 24/05/2002
no âmbito do processo, instaurado em 06/03/2002, de execução da sentença que condenou daquela
sociedade no pagamento à impugnante da quantia de 9.751.774$00, atestando que “à executada não
são conhecidos quaisquer bens penhoráveis”;
9. Consta dos autos notificação judicial, referenciada ao mesmo processo executivo, na qual se
comunica ter sido proferido nos autos o despacho de 07/12/2004, do seguinte teor: “Declaro interrompida a instância. Nada sendo requerido em 10 dias, aguardam os autos a deserção, no arquivo”
(fls.39/40)
G) Resulta assim do probatório que, a ora recorrida, após intentar acção de condenação contra a
sociedade devedora, e obtida sentença condenatória nesse âmbito, procedeu à execução dessa sentença,
tendo sido lavrado em 24/05/2002 auto da diligência da penhora, que atestava que “à executada não
são conhecidos quaisquer bens penhoráveis”. (vd. ponto 8 do probatório).
H) Mais consta do referido processo executivo, despacho judicial que determina a interrupção
da instância, aguardando os autos a deserção, no arquivo. (vd. ponto 9 do probatório).
I) Tomando por base os factos considerados como provados e aplicando aos mesmos a legislativa
fiscal pertinente (vd. o disposto no art. 39.º do CIRC) a douta sentença recorrida entendeu que assistia
razão à impugnante, aqui recorrida, naquele que considerou ser a questão jurídica a dirimir, ou seja
a de “... determinar em que momentos processual se verificam os pressupostos legais para a consideração dos créditos sobre clientes como incobráveis, quando esse cliente esteja a ser demandado,
pelo próprio beneficiário de crédito, em acção executiva: (vd. pág. 11 da douta sentença recorrida a
fls. dos autos).
J) E embora a então impugnante, aqui recorrida, pretendesse algo mais do que a discussão dessa
questão (consideração da provisão efectuada, conjugada com a correcção introduzida pela administração fiscal, admitindo a mesma que não corrigiu a favor da empresa contribuinte a anulação prevista
para créditos de cobrança devidos, vd. fls. 8 da douta sentença recorrida e fls. dos autos, a decisão
sob escrutínio acompanhou a posição da impugnante.
L) A douta sentença recorrida procede à interpretação do disposto no art. 39º do CIRC admitindo,
e bem, que do mesmo não resulta que os créditos provisionados apenas podem ser contabilizados como
créditos incobráveis, mediante sentença com trânsito em julgado que declara a sua incobrabilidade
no processo executivo” (vd. fls. 11 da douta sentença recorrida).
M) A aliás douta sentença recorrida admite, para esses efeitos que:
a) Basta que essa incobrabilidade resulte evidenciada no processo;
b) Tal possa resultar evidente, nomeadamente, por falta de bens - penhoráveis;
c) Essa falta de bens penhoráveis seja certificada em auto de diligência judicial para penhora;
d) Esse é o momento em que ficam processualmente esgotadas todas as possibilidades da exequente
que nomeou bens à penhora a identificar bens da executada (vd. art. 921º do CPC);
e) A falta de bens penhoráveis constitui causa de extinção da instância executiva por inutilidade
superveniente da lide (vd. art. 919º, n.º 1 (última parte), 287º alínea e), do CPC);
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f) Não faz sentido o prosseguimento da instância executiva quando o exequente, após diligências
várias, se veja impossibilitado de cobrar o seu crédito por não se encontrarem bens no património da
executada (vd. Acórdão da Relação do Porto, de 15/11/2004, processo nº0455216).
N) E face ao exposto e da douta sentença recorrida concluir:
“E se assim é, não se descortinam razões para aguardar pelo trânsito em julgado da decisão
judicial de extinção da execução por impossibilidade superveniente da lide, para a consideração dos
créditos como incobráveis, uma vez que a incobrabilidade ocorre ipso facto por via da frustração das
diligências de cobrança evidenciada no auto negativo de penhora, que, existindo, é o facto relevante
para efeitos da contabilização do crédito como incobrável, constituindo um custo dedutível nos termos
do art. 39º do CIRC.”
O) É desta decisão que o Ilustre Representante da Fazenda Pública interpôs recurso, por com ela
não se conformar, tendo o mesmo sido admitido, no sequência de cuja admissão foram apresentadas
as respectivas alegações.
P) Resulta do seu teor, embora, salvo o respeito, com pouca clareza que, não colocando em causa
a matéria de facto dada como provada, o Ilustre Representante da Fazenda Pública, eventualmente,
discorda do facto do Tribunal “a quo” ter prescindido, para efeitos da aplicação do disposto no art. 39.º
do CIRC, do trânsito em julgado da decisão judicial, sem mais acrescentos.
Q) Entende a ora recorrida que não é a douta sentença que está mal fundamentada, mas sim o
recurso apresentado pelo Ilustre Representante da Fazenda Pública.
R) A sentença recorrida, ao julgar procedente a impugnação apresentada pela ora recorrida,
contra o acto de liquidação adicional de IRC, relativo ao exercício de 2002, interpretou e aplicou
correctamente aos factos, aí considerados como assentes, o disposto, nomeadamente nos artigo 39 do
Código do IRC.
Nestes termos, e nos mais de direito, e com o douto suprimento que se invoca, deve negar-se
provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida, CONFORME É DE INTEIRA
JUSTIÇA!».
1.7 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público, e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento. Isto, com a seguinte fundamentação:
«Questão decidenda: determinação do momento processual relevante em acção executiva para
a classificação de um crédito como incobrável, visando a sua consideração como custo fiscal do
exercício (art. 39.º CIRC)
Sufragamos a apreciação da questão vertida na fundamentação da sentença, que se pode sintetizar nos seguintes tópicos:
a) suficiência para a classificação do crédito como incobrável da evidência da incobrabilidade
no processo executivo, designadamente por falta de bens penhoráveis certificada em auto de diligência
judicial para penhora,
b) esgotamento naquela diligência processual das possibilidades de cobrança coerciva do crédito,
c) adequação daquele momento processual à consideração do crédito exequendo como incobrável,
por coerência com o entendimento do legislador no sentido de que a falta de bens penhoráveis constitui
causa de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide (arts. 287.º alínea e), 832.º n.º 3
último segmento e 919.º n.º 1 alínea c) CPC),
d) falta de aderência da interpretação sustentada pela Fazenda Pública (segundo a qual a consideração
de incobrabilidade exige o trânsito em julgado da sentença declaratória da insolvência e a evidência de reclamação de créditos no processo judicial) à letra e ao espírito da norma interpretanda (art. 39.º CIRC)».
1.8 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado
julgamento ao considerar que para efeito de comprovação da incobrabilidade de um crédito contabilizado como perda a título de crédito incobrável basta a certidão negativa de penhora lavrada no processo
executivo, não sendo exigível, para esse efeito, a certidão da sentença transitada em julgado no mesmo
processo e que declare a incobrabilidade da dívida.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto
nos seguintes termos:
«1. A impugnante foi sujeita a unia acção de inspecção interna, de âmbito parcial, aos elementos
contabilísticos e fiscais referente ao exercício de 2002, que culminou com o relatório de 20/04/2006,
que constitui fls. 115/123 do apenso administrativo;
2. Consta daquele relatório, entre o mais que se dá por integralmente reproduzido, o seguinte:
«III -1. CORRECÇÕES AO NÍVEL DO LUCRO TRIBUTÁVEL DO GRUPO
O valor total de correcções proposto ao nível do lucro tributável do grupo, ascende a 58.680,41 €
sendo relativo a Dívidas incobráveis não aceites como custo fiscal.
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A sociedade Fima – Produtos Alimentares, S.A., contabilizou numa conta de custos – “Conta
POC 69200100 Dívidas incobráveis c/ certidão”, o valor de 58.680,41 € não o tendo acrescido ao
resultado líquido do exercício no apuramento do lucro tributável. O valor refere-se à anulação de
créditos em contencioso, relativamente aos quais se verifica que os elementos apresentados não fazem
prova suficiente da incobrabilidade fiscal dos mesmos nos termos exigidos no art.º 39.º do CIRC. Os
créditos em questão, referem-se à dívida dos clientes “Rio Frio – Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, Lda....”, no montante de 48.268,62 € e “José Maria da Silva Morgado, Lda....”, no montante de 10.411, 796 € para com a sociedade.
As certidões, a apresentar para provar a incobrabilidade dos créditos em sede de IRC, devem
atestar, não apenas a existência de processo judicial em curso para a recuperação dos créditos, mas tem
de atestar, para os processos de falência, que a sentença transitou em julgado, e para os processo executivos, que existe sentença a declarar a incobrabilidade dos créditos, certificando-a expressamente.
i) Referente ao cliente José Maria da Silva Morgado, Lda., a sociedade para documentar a incobrabilidade do crédito, apresentou, em acção inspectiva realizada no âmbito individual da sociedade,
cópia de parte do processo de falência intentado pelo “Centro Regional de Segurança Social de Lisboa
e Vale do Tejo” e certidão do Tribunal de Comércio de Lisboa, 3º Juízo, datada de 19 de Outubro
de 2001, na qual é atestado como correm termos de falência e que, ainda não foi proferida sentença
de graduação dos créditos, não reunindo, por isso, as exigências legais da sua incobrabilidade (...).
ii) No respeitante ao cliente “Rio Frio – Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, Lda. “não
apresentou a sociedade, no decurso da acção inspectiva, qualquer documento a certificar a incobrabilidade do crédito, mas somente cópia do auto de diligência de penhora. Junta ainda elementos que
demonstram a manutenção do processo aberto até pelo menos Dezembro de 2004 (...)
Em síntese, devido a ausência de sentença de falência transitada em julgado para o primeiro cliente
e ausência de certidão a atestar a incobrabilidade do crédito para o segundo, não pode ser aceite em
sede de IRC o custo extraordinário de reconhecimento de dívidas incobráveis, no qual a empresa deixou
de reflectir no seu balanço os direitos sobre esses clientes, razão pela qual se acresce o montante de
58.680,41 € ao lucro tributável por não reunir os requisitos exigidos no art.º 39.º, do CIRC.
Atendendo a que a situação exposta se encontra reflectida no lucro tributável do grupo, procede-se à correcção a favor do Estado, na referida importância.
(…)
IX - DIREITO DE AUDIÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO
De acordo com o previsto na alínea e) do n.º 1 do art.º 60.º, da LGT (...) e no art.º 60.º do Regime
Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (...), foi remetida à sociedade dominante
Fima/VG Distribuição Produtos Alimentares, Lda., a notificação para o exercício do direito de audição, no prazo de 10 dias, sobre o projecto de correcções ao lucro tributável do grupo do exercício de
2002, tendo sido a sociedade notificada em 06/04/2006.
Decorrido o prazo concedido para a sociedade se pronunciar e não tendo esta apresentado qualquer resposta, mantém-se as correcções constantes do referido projecto de correcções».
3. Em seguimento e para o ano de 2002, foi efectuada a liquidação adicional de IRC n.º 2006
8310032951, de 10/05/2006, no montante de € 19.364,53 com data limite de pagamento em 21/06/2006
(demonstração de acerto de contas e demonstração de liquidação, fls. 36/37 dos autos);
4. A liquidação foi paga dentro do prazo de pagamento voluntário, conforme vinheta de pagamento aposta a fls. 36;
5. Não foi deduzida reclamação graciosa (informação a fls. 112 do apenso administrativo),
6. A impugnação foi apresentada em 14/09/2006 conforme carimbo de entrada aposto a fls.3;
7. Por despacho de 24/01/2007, da Sra. Chefe de Divisão de Justiça Contenciosa, exarado sobre
Informação/ Parecer dos serviços que constitui fls. 128/138 do apenso administrativo e damos aqui por
integralmente reproduzidos, veio a ser revogado parcialmente o acto impugnado na parte relativa ao
crédito de € 10.411,79 do cliente José Maria da Silva Morgado, Lda., porquanto, «o risco de incobrabilidade do crédito encontra-se devidamente justificado através de sentença de declaração de falência...»;
8. Com referência ao crédito sobre a cliente da impugnante “Rio Frio – Comércio e Indústria
de Produtos Alimentares, Lda.” consta de fls. 44 um auto de diligência para penhora, lavrado em
24/05/2002 no âmbito do processo, instaurado em 06/03/2002, de execução da sentença que condenou
aquela sociedade no pagamento à impugnante da quantia de 9.751.774$00, atestando que «à executada
não são conhecidos quaisquer bens penhoráveis»;
9. Consta dos autos notificação judicial, referenciada ao mesmo processo executivo, na qual se comunica ter sido preferido nos autos o despacho de 07/12/2004, do seguinte teor: «Declaro interrompida a
instância. Nada sendo requerido em 10 dias, aguardam os autos a deserção, no arquivo» (fls. 39/40).
Factos não provados: Com interesse para a decisão, nada mais se provou de relevante».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
De acordo com o que deixámos dito supra, a questão a apreciar e decidir está bem delimitada e
respeita às exigências de comprovação dos créditos incobráveis, designadamente e em face dos contor-
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nos do caso sub judice, é a de saber se para contabilizar um crédito como incobrável basta a certidão
negativa de penhora lavrada no processo executivo ou se exige a certidão da sentença transitada em
julgado no mesmo processo e que declare a incobrabilidade da dívida.
A AT sustentou este último entendimento, motivo por que procedeu à correcção da matéria tributável declarada, e consequente liquidação adicional de IRC, com fundamento na falta de comprovação
da incobrabilidade do crédito que a ora Recorrida levou à contabilidade como crédito incobrável sobre
a sociedade denominada “Rio Frio – Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, Lda.”.
Por seu turno, a Contribuinte entende, entendimento que foi acolhido na sentença e pelo Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, que basta que a incobrabilidade resulte evidenciada do processo, nomeadamente por falta de bens penhoráveis certificada em auto de diligência
judicial para penhora.
Discordando da sentença na parte em que, decidindo de acordo com esse entendimento, anulou
a liquidação impugnada, a Fazenda Pública reitera o bem fundado da correcção que deu origem a essa
liquidação.
2.2.2 DA COMPROVAÇÃO DA INCOBRABILIDADE DO CRÉDITO
À data a que se referem os factos – ano de 2002 – dispunha o CIRC, no seu art. 39.º, na redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, sob a epígrafe “Créditos incobráveis”:
«Os créditos incobráveis podem ser directamente considerados custos ou perdas do exercício na medida em que tal resulte de processo especial de recuperação de empresa e protecção de credores ou de
processo de execução, falência ou insolvência, quando relativamente aos mesmos não seja admitida
a constituição de provisão ou, sendo-o, esta se mostre insuficiente».
Desde logo, o texto da lei, que constitui o ponto de partida do processo hermenêutico e também um
seu limite, na medida em que não é possível considerar aqueles sentidos que não tenham nas palavras
da lei qualquer apoio, «um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso» (1)
(cfr. art. 9.º, n.º 2, do Código Civil (CC)).
Se o legislador tivesse querido que apenas a sentença transitada em julgado servisse como meio de
prova da incobrabilidade do crédito para efeitos da sua dedução como custo para efeitos de determinação
da matéria tributável em sede de IRC por certo o teria dito de forma inequívoca; ao ter escolhido uma
fórmula da qual não resulta, ainda que minimamente, essa exigência, havemos de concluir que não a
quis erigir em requisito para a comprovação da incobrabilidade (cfr. art. 9.º, n.º 3, do Código Civil).
Na verdade, nas situações em que o legislador entende que para a prova de certos factos é exigível um
determinado meio de prova sempre o afirma de forma inequívoca.
Por outro lado, também não vislumbramos nem a Recorrente indica quais os motivos que poderiam
justificar essa exigência do documento comprovativo só poder ser certidão de sentença transitada em
julgado, designadamente, porque não seria suficiente para esse efeito a certidão extraída do processo
de execução e comprovativa da impossibilidade de levar a efeito a diligência de penhora por falta de
bens penhoráveis.
Como bem ficou dito na sentença recorrida, certificada em auto de diligência judicial para penhora a inexistência de bens penhoráveis da sociedade devedora, esgotaram-se as possibilidades da
sociedade credora, ora Recorrida, cobrar coercivamente o seu crédito. Na verdade, após a sociedade
devedora não ter cumprido voluntariamente a sentença condenatória, a ora Recorrida instaurou a competente execução em ordem à cobrança do seu crédito e, no âmbito desse processo executivo, nomeou
à penhora os bens da executada. Se não se mostra possível a penhora de quaisquer bens da devedora,
impossibilidade certificada em auto de diligência judicial para penhora e que determina a extinção da
instância por inutilidade superveniente da lide (2) [cfr. arts. 287.º, alínea e), 832.º, n.º 3, in fine, e 919.
º, n.º 1, alínea c), do CPC], não vemos por que se há-de exigir à sociedade credora, para poder deduzir
como custo esse crédito incobrável, o trânsito em julgado da decisão judicial que o declare.
Pretende a Recorrente que a sua tese tem apoio doutrinal e jurisprudencial, invocando um artigo publicado no “Jornal de Negócios” e um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul.
O acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul invocado em abono da tese da Recorrente (3),
acórdão de 25 de Maio de 2004 (e não de 25 de Abril de 2004, como, por manifesto lapso, indica a
Recorrente) salvo o devido respeito, nada diz que lhe possa aproveitar. Na verdade, lido todo o aresto,
nele não descortinamos a mínima alusão a que a prova da incobrabilidade dos créditos exigida para a
sua relevação como perdas tenha que ser efectuada mediante certidão de sentença judicial.
Quanto ao artigo publicado no “Jornal de Negócios” de 31 de Dezembro de 2009 (4), (e não de
31 de Janeiro do mesmo ano, como, certamente por lapso a Recorrente refere), dando de barato a sua
qualificação como doutrina (5), tanto mais que o seu autor não vem identificado, a verdade é que aí se
diz que «[n]o que concerne a IRC, à luz do disposto no artigo 39.º (artigo 41.º a partir de 1/01/2010),
para que um crédito seja considerado incobrável, permitindo dessa forma o seu reconhecimento directo
como custo fiscal do exercício, é necessário que o Tribunal no âmbito de um processo especial de recuperação de empresa e protecção de credores ou de processo de execução, falência ou insolvência, emita
certidão que comprove a reclamação do crédito nesse processo, o trânsito em julgado da sentença e a
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inexistência de património por parte do credor». Mas, salvo o devido respeito, nele não se diz porque
a certidão judicial, que se admite seja necessária para tal comprovação, tem que incluir o trânsito em
julgado da sentença quando o processo em causa é de execução; nele não se refere qualquer norma ou
princípio jurídico de que possa extrair-se tal conclusão.
A nosso ver, como deixámos já dito, para o efeito em causa basta a certidão que comprove a
inexistência de bens penhoráveis do devedor.
Concluímos, pois, que o recurso não merece provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - O art. 39.º do CIRC, na redacção do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, admitia como
custos ou perdas do exercício os créditos que, para além do mais, resultassem incobráveis «de processo
especial de recuperação de empresa e protecção de credores ou de processo de execução, falência ou
insolvência».
II - Essa norma não exige que os créditos em cobrança coerciva mediante processo de execução
só possam ser contabilizados como créditos incobráveis mediante sentença com trânsito em julgado
que declare a sua incobrabilidade em processo executivo.
III - A mesma norma não impede, designadamente, que sirva à comprovação da incobrabilidade
verificada em processo de execução a falta de bens penhoráveis certificada em auto de diligência judicial para penhora.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Cfr. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, págs. 182 e
188/189.)
(2) (Neste sentido, LEBRE DE FREITAS, Código de Processo Civil Anotado, volume III, pág. 633, ao exemplificar,
de acordo com o n.º 1 do art. 919.º do CPC, as causas de extinção da instância executiva, refere concretamente que tal pode
acontecer com a ocorrência de causa extintiva da instância indicada no art. 287º.
De igual modo, LOPES DO REGO, Comentários, pág. 611, considera relevante a ocorrência de qualquer causa de
extinção da acção executiva resultante da aplicação ao processo executivo do regime geral da extinção da instância.
Também REMÉDIO MARQUES, Curso de Processo Executivo Comum, pág. 381, indica que há causas anómalas ou
anormais de extinção de instância atinentes a vicissitudes ocorridas na própria instância executiva ou que nelas se reflectem, e
como exemplo apresenta a ocorrência de impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide do art. 287.º, alínea e), do CPC.)
(3) (Acórdão de 25 de Maio de 2004, proferido no processo com o n.º 4778/01, disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.
nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/0b74c89483f0d8e680256ea1003dc2cb?OpenDocument.)
(4) (Artigo que pensamos ser o que encontramos em http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_
V2&id=402875.)
(5) (Segundo BAPTISTA MACHADO, ob. cit., pág. 163, por doutrina entende-se «as opiniões ou pareceres dos jurisconsultos em que estes desenvolvem, em bases científicas ou doutrinárias, as suas concepções sobre a interpretação ou integração do direito. Essa doutrina consta de tratados, monografias, manuais, anotações e estudos jurídicos vários. A influência
que a doutrina exerce de facto sobre as decisões jurisprudenciais depende muito do apuro técnico da mesma e da autoridade
científica (ou qualidade de especialista na matéria) do autor que a subscreve».)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação de créditos. IRS. IRC. Privilégio creditório. artigo 240.º n.º 1 do CPPT.
artigo 111.º do Código do IRS. artigo 108.º do Código do IRC.
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 802/12-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo.
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 Almada, de 5 de Abril de 2012, proferida nos autos de Reclamação, Verificação e
Graduação de Créditos que correm apensos à execução fiscal n.º 2208200501020986 e apensos, na parte
em que nela se decidiu julgar improcedente a reclamação de créditos apresentada Fazenda Pública
relativos a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas (IRC), uma vez que o privilégio concedido por lei são imobiliários gerais, para
o que apresentou as seguintes conclusões:
1. Nos autos foi reclamado pela F.P. créditos relativos a IRS e IRC dos anos de 2004, 2005 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 de 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 240.º 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 gozam de garantia geral, “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei
substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios;
5. Graduando-se os créditos da Segurança Social logo após os créditos referidos no artigo 748.º do
Código Civil (artigo 11.º do decreto-lei n.º 103/80, de 9 de Maio), nos quais não estão compreendidos
os créditos por IRS e IRC, devem estes ser graduados logo após aqueles;
6. A Mma. Juiz “a quo”, ao não admitir a graduação dos créditos reclamados relativos ao IRS
e IRC de 2004, 2005 e 2006, violou as disposições conjugadas dos arts. 604.º, n.º 2 do Código Civil,
111.º do C.I.R.S., 116.º do C.I.R.C. e 240º, nº1 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, ou seja,
a seguir aos créditos reclamados pela Seg. Social (em terceiro lugar)
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 3 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida enferma de erro de julgamento ao não ter graduado os créditos
reclamados provenientes de IRS e IRC, atento a que gozando embora de privilégio imobiliário geral
não têm a seu favor qualquer garantia real, não podendo ser reclamados em execução fiscal ao abrigo
da norma contida no artigo 240.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
4 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
1. A Fazenda Pública instaurou em 14/04/2005, contra o executado Rui Nuno Coelho de Almeida
Sameiro o processo de execução fiscal n.º 2208200501020986 do serviço de Finanças de Palmela tendo
por objecto dívidas de IVA do exercício de 2004, no montante de € 7.442,11 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. Ao processo de execução fiscal identificado no ponto anterior foram apensos os processos de
execução fiscal n.º 2208200501022610, 2208200501022962, 2208200501089293, 2208200501084054,
2208200501085042, 2208200501085786, 2208200501086766, 2208200501092537, 2208200501107623,
2208200501133195 e 2208200501127403 referentes a IRS – retenções na fonte de 2003, 2004 e 2005,
IRC – retenções na fonte de 2003, 2004 e 2005 ficando o mesmo a valer por € 44.877,80 (cfr. doc.
junto a fls. 15 a 20 da cópia do processo executivo junta aos autos);
3. Em 28/06/2000, foi celebrado entre o executado e o Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer
do Sal e Montemor, C.R.L. um contrato de Abertura de Crédito no montante de ESC.: 10.000.000$00
com hipoteca incidindo esta sobre o prédio rústico sito em Nuncho das Faias, Casal 145, na freguesia
de Santo Isidro de Pegões, descrito na Conservatória do Registo Predial do Montijo sob o n.º 00195 da
citada freguesia, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 135, secção L, com o valor patrimonial
de € 35,50 (cfr. doc. juntos a fls. 32 a 37 dos autos);
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4. Em 20/07/2000, foi registada hipoteca a favor do Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Alcácer
do Sal e Montemor, C.R.L. incidente sobre o imóvel melhor identificado em 3), penhorado no processo
de execução de que os autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de ESC.:10.000.000$00,
referente a capital, à taxa de juro anual de 9,25% acrescido de 4% em caso de mora, despesas no montante de ESC.:400.000$00 e com montante máximo de ESC.:14.375.000$00 (cfr. fls. 38 e 39 da cópia
do processo executivo junto aos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
5. Em 15/10/2008, foi registada a favor do Instituto da Segurança Social, I.P. uma penhora no
âmbito dos processos de execução fiscal n.ºs 1591200601167774 e apensos, 1501200601183290 e
1501200601301357 e apensos sobre o prédio rústico sito em Nuncho das Faias, Casal 145, na freguesia
de Santo Isidro de Pegões, descrito na Conservatória do Registo Predial do Montijo sob o n.º 00195
da citada freguesia, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 135, secção L, com o valor patrimonial de € 35,50, para garantia da quantia de 37.167,14 (cfr. doc. junto a fls. 39 da cópia do processo
executivo junto aos autos);
6. Em 11/12/2008, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas nele referidas, foi efectuada a penhora do prédio rústico sito em Nuncho das Faias, Casal 145, na
freguesia de santo Isidro de Pegões, descrito na Conservatória do Registo Predial do Montijo sob o
n.º 00195 da citada freguesia, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 135, secção L, com o valor
patrimonial de € 35,50, registada a favor da Fazenda Pública em 18/12/2008 para garantia da quantia
exequenda de € 85.923,54 (cfr. fls. 39 e 40 do processo instrutor junto aos autos, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido);
7. Em 28/10/2009, foi lavrada uma certidão de dívidas do executado referentes aos períodos de
11/2004 a 02/2006, 12/2008 e 1/2009 até 5/2009 (cfr. doc. junto a fls. 50 e 51 dos autos);
8. Em 28/10/2009, foi lavrada uma certidão de dívidas do executado referentes a juros de mora
de 05/1997, 07/1997, 10/1997, 03/1998, 02/1999 e 03/1999 (cfr. doc. junto a fls. 52 dos autos);
9. Em 28/10/2009, foi lavrada uma certidão de dívidas do executado referentes aos períodos de
01/2006 a 02/2007, 02/2008 a 5/2008 (cfr. doc. junto a fls. 53 dos autos);
10. Em 28/10/2009, foi lavrada uma certidão de dívidas do executado referentes a juros de mora
dos períodos de 09/2002, 11/2003, 01/2004, 02/2004 e 11/2004 (cfr. doc. junto a fls. 55 dos autos);
11. Foram instaurados pela Fazenda Pública contra o ora executado os processos de execução fiscal n.ºs 2208200501132709, 2208200601001345, 2208200601015800, 2208200601025155,
2208200601057782, 2208200701001892, 220800701025856 e 2208200701120298 referentes a IRS
e IRC de 2005, 2006 e 2007, retidos na fonte e reclamados no âmbito dos presentes autos (cfr. docs.
juntos a fls. 13 a 15 e 62 dos autos);
12. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
13. O executado é devedor ao Instituto da segurança Social, I.P. dos créditos reclamados;
14. O executado é devedor à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de alcácer do Sal e Montemor,
C.R.L. da quantia reclamada;
5. Apreciando.
5.1 Da possibilidade de reclamação em execução fiscal de créditos de IRS e IRC porque
apenas gozam de privilégio creditório imobiliário geral
A sentença recorrida, a fls. 71 a 104 dos autos, decidiu não admitir à graduação os créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos a IRS e IRC dos anos de 2005, 2006 e 2007, graduando os
admitidos pela seguinte forma: 1.º Créditos reclamados pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor, C.R.L., garantidos por hipoteca registada em 20/07/2000 e juros até ao limite
de três anos; 2º créditos reclamados pelo Instituto da Segurança Social, I.P. 3.º Créditos exequendos
(cfr. sentença recorrida, a fls. 103 dos autos).
Fundamentou-se o decidido, na parte ora impugnada, no entendimento de que os créditos fiscais
que gozam apenas de privilégio imobiliário geral 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, entendimento este sufragado nos Acórdãos deste Supremo Tribunal de 16
de Junho de 2004 (rec. n.º 442/04) e de 7 de Julho de 2004 (rec. n.º 612/04), este último transcrito na
decisão recorrida (fls. 81 a 104).
Insurge-se contra o assim decidido o Ministério Público, nos termos supra reproduzidos, alegando,
além do mais, que pese embora a natureza jurídica do privilégio creditório geral, sempre a jurisprudência
dos Tribunais Superiores admitiu, expressa ou implicitamente, a possibilidade de reclamação dos créditos
que gozam desse privilégio, daí que o n.º 1 do artigo 240.º 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 gozam de garantia geral, “stricto sensu”, mas também
aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios
creditórios, pelo que, conclui, a Mma. Juiz “a quo”, ao não admitir a graduação dos créditos reclamados relativos ao IRS e IRC de 2004, 2005 e 2006, violou as disposições conjugadas dos arts. 604.º,
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n.º 2 do Código Civil, 111.º do C.I.R.S., 116.º do C.I.R.C. e 240º, nº1 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, ou seja, a seguir aos créditos reclamados pela Seg. Social (em terceiro lugar).
E assim é, de facto.
O entendimento perfilhado na sentença recorrida contraria a jurisprudência largamente dominante
neste Supremo Tribunal – ainda recentemente reafirmada nos Acórdãos, votados por unanimidade, de
23 de Junho de 2010 (rec. n.º 365/10), de 12 de Janeiro de 2011 (rec. n.º 725/11) e de 4 de Maio de 2011
(rec. n.º 44/11), este último também por nós por nós subscrito – que também aqui se acolherá.
Consignou-se neste último Acórdão e aqui se reafirma, valendo o que se consignou em face do
artigo 111.º do Código do IRS também em face do disposto no artigo 108.º do Código do IRC:
4.1 O art. 111º do CIRS dispõe:
«Para pagamento do IRS relativo aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza de privilégio
mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à
data da penhora ou outro acto equivalente.»
Por sua vez, o n.º 1 do art. 240º do CPPT dispõe que podem reclamar os seus créditos no prazo
de 15 dias após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem de garantia real sobre
os bens penhorados. E o art. 246º do mesmo Código manda aplicar na reclamação de créditos as
disposições do CPC, mas sendo admissível apenas a prova documental.
4.2. A questão a decidir passa, essencialmente, pela interpretação do n.º 1 do transcrito art. 240º do
CPPT, em termos de saber se tal normativo 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 quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios,
ou se, pelo contrário, deve interpretar-se em sentido estrito, de modo a terem-se ali abrangidos apenas
os credores que gozam de uma verdadeira garantia real, que atribua ao seu titular um direito de sequela.
Trata-se, aliás, de questão que tem sido amplamente apreciada e decidida por este STA, com orientação largamente maioritária, que também aqui perfilhamos, no sentido de que «o n.º 1 do artigo 240º
do CPPT deve ser interpretado amplamente, no sentido de abranger não só os credores que gozam de
garantia real “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas
de preferência, como é o caso dos privilégios creditórios».
A propósito, escreve-se no acórdão desta Secção do STA, de 12/1/2011, rec. n.º 725/10, (…):
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 240º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o
artigo 865º 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 733º 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 111º (antes artigo 104º) do Código do IRS, para o pagamento de IRS relativo aos três últimos
anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no
património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente.
Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos credores
com garantia real, não deixa, por isso, de poder ser reclamado e graduado no lugar que lhe competir.
Neste sentido se têm pronunciado quer o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo Tribunal
de Justiça, em inúmeros acórdãos. Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria
sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva
obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso. Exigir a esse
credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido útil
o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio
legal. Assim, afigura-se dever o artigo 240º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário
ser interpretado no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, stricto
sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno desta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-5-2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por sua vez,
seguiu o acórdão do Pleno também desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13-4-2005, no
recurso n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Adminis-
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trativo, de 2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03, e n.º 2078/03».
E no mesmo sentido podem ver-se, ainda, entre outros, os acs. desta Secção do STA, 12/11/09, rec.
n.º 919/09, de 18/11/09, rec. n.º 920/09, de 27/1/10, rec. n.º 01201/09 e de 12/2/10, rec. n.º 1035/09.
Ora, considerando o disposto no n.º 3 do art. 8º do CCivil e porque não vemos motivo para divergir deste entendimento, havemos de concluir que o crédito em causa deve ser reconhecido e graduado
no lugar que lhe couber, ou seja, no caso, logo a seguir aos créditos garantidos por hipoteca (fim de
citação).
No caso dos autos, atendendo a que os créditos de IRS e IRC reclamados gozam do privilégio
imobiliário previsto, respectivamente, no artigo 111.º do Código do IRS e 108.º do Código do IRC,
e não foram impugnados, deviam ter sido admitidos à reclamação, verificados e graduados no lugar
próprio, ou seja, em terceiro lugar, após os créditos reclamados pelo Instituto de segurança Social,
I.P. e precedendo os créditos exequendos que não gozam de idênticos privilégios creditórios, gozando
apenas da garantia da penhora, havendo, pois, que assim decidir concedendo provimento ao recurso,
revogando a sentença recorrida no segmento impugnado e julgando reconhecidos os créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos a IRS e IRC de 2005, 2006 e 2007 (cfr. o n.º 11 do probatório
fixado e a petição de reclamação a fls. 60 a 62 dos autos – e não, como certamente por lapso, consta
das alegações de recurso e respectivas conclusões, relativos a 2004, 2005 e 2006) que se graduarão em
terceiro lugar, a par dos créditos exequendos relativos a IRS e IRC de 2005, que gozam de idêntico
privilégio creditório.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
no segmento impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência, julgar reconhecidos os
créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos a IRS e IRC de 2005, 2006 e 2007 e respectivos
juros que vão graduados em terceiro lugar (3.º) a par dos créditos exequendos de IRS e IRC relativos
a 2005 (cfr. o n.º 2 do probatório fixado), que gozam de idêntico privilégio creditório, após os créditos
reclamados pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor, C.R.L., garantidos
por hipoteca registada em 20/07/2000 e juros até ao limite de três anos (graduados em 1.º lugar) e os
créditos reclamados pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (graduados em 2.º lugar) e precedendo os
demais créditos exequendos, apenas garantidos pela penhora, que assim ficam graduados em quarto e
último lugar, saindo as custas precípuas do produto da venda.
Sem custas.
Neto.

Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação graciosa. Dispensa de prestação de garantia. Efeito suspensivo. Decisão
do pleito.
Sumário:
I — Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em razão da prestação ou dispensa de prestação de garantia, antes da alteração ao artigo 52.º
da LGT pela Lei 64-B/2011 de 30/12 esse efeito mantém-se, se for apresentada
impugnação judicial na sequência do indeferimento daquela reclamação.
II — É que, nos termos do disposto no artigo 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução fiscal
fica suspensa até à decisão do pleito, sendo que, em relação à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá quando se formar o caso decidido ou caso
resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a decisão da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação
administrativa (recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com
fundamento em vícios geradores de anulabilidade.
Processo n.º 859/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
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Recorrido: Castelo e Bragança, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
CASTELO & BRAGANÇA, LD.ª, contribuinte fiscal n.º505 362 970, com sede na Rua do Ribeiro, n.º 92, freguesia de Meixomil, Concelho de Paços de Ferreira, deduziu, ao abrigo do disposto no
artigo 276º e ss. do CPPT, Reclamação Judicial do despacho proferido em 29 de Fevereiro de 2012 pelo
Chefe do Serviço de Finanças de Paços de Ferreira que indeferiu o pedido de suspensão do processo de
execução fiscal n.º1830-2010/01019520 com dispensa de prestação de garantia nos termos do art.52º,
n.º4, da Lei Geral Tributária (LGT).
Por sentença de 4 de Abril de 2012, o TAF de Penafiel, julgou procedente a reclamação revogando o despacho reclamado. Reagiu a Fazenda Pública ora recorrente, interpondo o presente recurso
para o TCA Norte, que, por acórdão de 28 de Junho de 2012, se declarou incompetente em razão da
hierarquia, entendendo competente para o efeito este Supremo Tribunal Administrativo, para onde os
autos foram remetidos.
As alegações de recurso integram as seguintes conclusões:
I. A douta sentença de que se recorre concedeu provimento à presente reclamação, revogando o
despacho reclamado, por considerar que “a sociedade executada, ora reclamante, quando apresentou no
processo de execução fiscal o pedido de dispensa de garantia demonstrou a verificação dos pressupostos
previstos no art. 52º, n.º 4, da LGT”.
II. Com esta decisão, incorreu a sentença em erro de julgamento, por errada valoração da prova
e erro na aplicação do direito.
III. Encontra-se pendente, pelo Serviço de Finanças de Paços de Ferreira (SF), o processo de execução fiscal n.º 1830201001019520 (PEF), instaurado contra Castelo & Bragança, Lda, NIF 505362970,
no qual o reclamante é executado por dívida de IRC no montante de €95.491,78, e acrescido.
IV. Por despacho de 21/07/2010, e a requerimento do reclamante, a execução foi suspensa com
dispensa de garantia ao abrigo do art. 52º/4 da LGT, em virtude de apresentação em 25/06/2010 da
reclamação graciosa da liquidação n.º 1830201004000374.
V. Esta reclamação graciosa foi indeferida em 21/10/2010, bem como o recurso hierárquico interposto dessa decisão, cuja decisão foi notificada ao executado em 02/11/2011.
VI. Após conhecimento da apresentação da impugnação judicial n.º 845/11.6BEPNF, em 17/02/2012,
procedeu o SF à notificação da reclamante para prestação de garantia idónea no valor de € 138.615,10,
em ordem à suspensão da execução nos termos do art. 169º/1 do CPPT.
VII. Em resposta apresentada via correio electrónico, pelo mandatário, em 29/02/2012, veio
requerer a suspensão da execução com dispensa de garantia, uma vez não dispor de bens, nem meios
financeiros ou económicos para a prestar, alegando que a inexistência de bens não é da responsabilidade
da requerente nem do seu responsável.
VIII. Este pedido foi indeferido por despacho de 29/02/2012, cuja pronúncia consistiu em considerar não provada a ausência de responsabilidade pela insuficiência de bens da requerente.
IX. Não conformada com esta decisão, a executada veio apresentar a presente reclamação,
alegando que a impugnação judicial surge como reacção ao indeferimento do recurso hierárquico da
decisão de reclamação graciosa, no âmbito da qual foi, por despacho, deferida a suspensão da execução
com isenção de garantia; que não houve alteração dos pressupostos nem revogação daquele despacho,
revogação que seria extemporânea nos termos do CPA; que a empresa não dispõe de bens e os prédios
que possuía foram partilhados pelo valor contabilístico para se proceder ao seu encerramento, sendo
que, à data, não possuía dívidas; que a reclamante não tem culpa pela inexistência de património e que
os responsáveis terão responsabilidade subsidiária.
X. A sociedade reclamante possuía três bens imóveis, de valor patrimonial global de 259.314,90 €,
os quais foram adquiridos antes da extinção da empresa pelo sócio-gerente Paulo Jorge Bragança
Castelo Ferreira e pela sócia Alda Patrícia Bragança Castelo Ferreira, por valores muito inferiores aos
de mercado.
XI. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da indisponibilidade dos créditos tributários,
enunciado no n.º 2 do artigo 30º da LGT e aflorado no n.º 3 do artigo 85º do CPPT, para tanto, disponibilizando meios capazes de assegurar, para o credor/exequente (Estado), a garantia do pagamento (se
necessário) dos créditos tributários, no período em que não é possível movimentar a execução fiscal,
dado o prosseguimento dos seus termos poder ser temporariamente paralisado pela apresentação de
meio de reacção que tenha por objecto a legalidade ou inexigibilidade da liquidação subjacente à dívida
exequenda, em sentido amplo.
XII. Nos termos do artigo 103º do CPPT, e nºs 1 e 2 do artigo 52º da LGT, a execução para cobrança coerciva do montante liquidado suspende-se até à decisão da impugnação judicial, desde que
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se verifique uma qualquer de três situações: tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195º,
ou haja sido prestada garantia nos termos do art. 199.º, ou exista penhora que garanta a totalidade da
quantia exequenda e do acrescido,
XIII. O núcleo das garantias constitucionais fica salvaguardado com este regime de suspensão
obrigatória, pois se a decisão da impugnação for procedente, a execução extinguir-se-á necessariamente
e levantada será a garantia prestada/penhora efectuada.
XIV. Determinante para a decisão a proferir nos presentes autos é a ausência dos pressupostos
da suspensão da execução, mais concretamente, o facto de, ao contrário do decidido, não dever o reclamante ser isentado de prestar garantia para efeitos de suspensão da execução, ao abrigo no n.º 4 do
art. 52º da LGT.
XV. Resulta óbvio, para lá de todas as considerações e alegações tentadas, que o indeferimento do
pedido formulado assenta na falta de prova do preenchimento dos requisitos enunciados no n.º 4
do art. 52º da LGT.
XVI. O n.º 4 do artigo 52º da LGT permite a dispensa da prestação de garantia, tout court, a
requerimento do executado, nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável, ou perante a
manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, desde que, em
qualquer dos casos, o executado não seja responsável pela situação de insuficiência ou inexistência
de bens.
XVII. E, contrariamente ao alegado e decidido, é por evidente responsabilidade do gerente e
sócios que a sociedade não dispõe actualmente de bens, pois partilharam entre eles os imóveis de que
a sociedade dispunha.
XVIII. Note-se que uma sociedade encerrada fica legalmente obrigada a possuir um “Representante
da cessação”. No caso concreto o representante da reclamante, indicado à AT, é Paulo Jorge Bragança
Castelo Ferreira, sócio gerente da executada.
XIX. Quer este representante, quer o gerente ou os sócios podem voluntariamente prestar garantia
idónea à suspensão da execução até trânsito em julgado da decisão da impugnação, por exemplo, prestando caução, nos termos do art. 623º do CC., mediante hipoteca voluntária dos imóveis partilhados
que pertenciam à sociedade.
XX. Pugnando-se pela suspensão da execução sem prestação de garantia, o efeito pretendido é
obstar a que a execução siga os seus trâmites com a responsabilização subsidiária dos responsáveis, e,
em sede de reversão, sejam constituídas garantias da dívida.
XXI. A nova redacção do art. 52º da Lei Geral Tributária dada pela Lei 64-A/2011 de 30 de Dezembro, prevê nos seus no 5 e 6 um novo regime para concessão de dispensa de garantia, o qual determina
a sua caducidade e requerimento e reapreciação anual dos seus pressupostos, com a possibilidade de a
AT indeferir o novo pedido, levantando a suspensão do processo.
XXII. Tal equivale à determinação legal de que a dispensa de prestação de garantia não tem um
carácter permanente, ou duradouro, antes, sim, que tem que ser apreciada periodicamente na verificação
dos seus pressupostos, em face do interesse público subjacente à cobrança das dívidas tributárias.
XXIII. E, se este regime só agora tem consagração legal assim expressa, não pode, de qualquer
modo, deixar de se considerar que o mesmo sempre resultou da Lei.
XXIV. Desde logo, porque, em qualquer altura se poderiam verificar alterações de facto quanto
ao acervo patrimonial da devedora, modificativos do preenchimento dos requisitos necessários para a
dispensa de prestação de garantia, tornando legítima a exigência de prestação de garantia, quando havia
sido dispensada, ou a dispensa com fundamento superveniente, quando havia sido prestada.
XXV. Mas, essencialmente, porque, visto o regime legal previsto no art. 103º do CPPT, específico
para a impugnação judicial, aí se consagra que “a impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o
efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 6 e 9 do artigo 199º”, e,
“Caso haja garantia prestada nos termos da alínea f) do artigo 69º, esta mantém-se, independentemente
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço”.
XXVI. No entanto, por sua vez, o n.º 3 do artigo 199º do CPPT, aplicável por remissão do
artigo 103º, que determina o regime específico para a impugnação, consagra que “Se o executado
considerar existirem os pressupostos da isenção da prestação de garantia, deverá invocá-los e
prová-los na petição.”
XXVII. Decompondo o essencial deste regime legal, temos que, aquando da apresentação de
impugnação judicial, o impugnante só obtém o efeito suspensivo se prestar garantia, ou se, havendo
garantia já prestada na fase impugnatória administrativa, que se mantenha, esta seja reforçada - e por
aqui se vê que há sempre lugar a reapreciação da garantia prestada, para a aferição da necessidade de
reforço, tanto que, nesta fase mais adiantada do processo, pelo decurso do tempo, o montante em dívida
será forçosamente maior - ou, finalmente, “Se o executado considerar existirem os pressupostos da
isenção da prestação de garantia, deverá invocá-los e prová-los na petição.”
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XXVIII. Pelo que, apresentada impugnação judicial, em face do regime legal descrito, sempre a
questão da garantia a prestar ou a isentar de prestação terá que ser de novo apreciada.
XXIX. Isto porque, ou já existe garantia anteriormente prestada, que será objecto de nova apreciação, para reforço, o que não é manifestamente o caso nos presentes autos, pois havia sido dispensada a
prestação de garantia aquando da reclamação graciosa, ou não existe, como é o caso, pelo que o impugnante que considerar existirem os pressupostos da isenção da prestação de garantia deverá invocá-los
e prová-los na petição, provocando-se a pronúncia da entidade competente.
XXX. Não existe norma legal que dispense o impugnante de requerer na petição de impugnação
a dispensa de prestação de garantia.
XXXI. Essa dispensa não foi requerida na petição de impugnação, pelo que a AT estava legalmente
vinculada a notificar o impugnante para a prestação de garantia caso este pretendesse a suspensão da
execução fiscal.
XXXII. Só perante essa notificação veio o impugnante/reclamante requerer a dispensa de prestação
de garantia, por insuficiência de meios e falta de responsabilidade por essa insuficiência.
XXXIII. E foi apenas em face desse pedido, e nos termos desse pedido, que se pronunciou o órgão
de execução fiscal, não podendo a presente Reclamação ampliar o objecto da matéria controvertida
para além da pronúncia do órgão de execução fiscal.
XXXIV. Acrescente-se que, havendo execução fiscal, como é o caso, nos termos do artigo 170º
do CPPT, a competência para decidir a dispensa de prestação de garantia cabe sempre ao órgão de
execução fiscal.
XXXV. Portanto, em obediência à Lei, a administração vê-se novamente na posição de ter que
verificar da existência, ou não, dos pressupostos de isenção de prestação da garantia, que haviam, nos
termos do n.º 3 do art. 199º, ex vi art. 103º, ambos do CPPT, que ter sido invocados e provados na PI
da impugnação, o que não se verificou, conforme já referido.
XXXVI. Legitimada a actuação da administração, carece de sentido a questão relativa à necessidade de revogação de anterior despacho de isenção de prestação de garantia à luz das regras do
procedimento administrativo.
XXXVII. No processo de execução fiscal a AT actua de forma vinculada a regras processuais
específicas, e não através da forma de procedimento administrativo, entendido como modo de realização
do direito administrativo.
XXXVIII. O pedido de isenção de prestação da garantia deve ser formulado pelo próprio impugnante/executado (cfr o n.º 3 do artigo 170º do CPPT) e deve ser fundamentado de facto e de direito e
instruído com a prova documental necessária.
XXXIX. O órgão competente indagou dos pressupostos legais da dispensa de garantia, e considerou não provada a ausência de responsabilidade pela insuficiência de bens da requerente - esta nada
provou quanto aos factos alegadamente constitutivos do seu direito, sendo que era à mesma que cabia
essa prova.
XL. A reclamante não faz qualquer prova quanto à impossibilidade de prestação de outro tipo
de garantia, tal como garantia bancária, caução ou seguro-caução, etc., prova que legalmente lhe cabe
fazer (cfr. art. 74º, n.º 1 LGT).
XLI. Da análise da douta PI, da factualidade apurada pelo SF quanto à situação económica e patrimonial do reclamante e por todos os demais elementos carreados para os autos, não poderia, in casu,
o Chefe de Finanças proferir outra decisão face ao pedido de dispensa de prestação de garantia, que
não a que proferiu.
XLII. Mais, tratando-se de uma pessoa colectiva, o pressuposto da falta de meios económicos
para a prestação da garantia, revelada pela insuficiência ou inexistência de património, apenas se deve
considerar verificado nos casos em que a insuficiência ou inexistência de património não possa resultar
da actuação empresarial, ou seja, apenas quando a dissipação dos bens esteja na absoluta indisponibilidade da empresa ou da administração que a representava ou representa, como seja, por exemplo, o
caso de catástrofe natural ou humana imprevisível.
XLIII. Fora destes casos, existirá sempre uma responsabilidade da empresa pelo destino dado
aos bens que fazem parte do património colectivo/empresarial, baseada na actuação gestionária dos
seus administradores ou gerentes, pelo que, em tais situações, não se poderá considerar verificado o
pressuposto da falta de meios económicos para a prestação da garantia, revelada pela insuficiência ou
inexistência de património.
XLIV. A reclamante é responsável pela situação de insuficiência ou inexistência de bens, pelo que
não reúne os requisitos legais para a isenção de prestação de garantia (cfr. art. 52º, n.º 4 LGT), porque
foi a própria sociedade que partilhou, dissipou, o seu património, distribuindo-o pelos sócios.
XLV. Salvo melhor opinião, não nos parece que, na mens legislatoris subjacente ao n.º 4 do
artigo 52º da LGT estivesse a intenção de tratar da mesma forma os contribuintes que não têm possibilidade de prestar qualquer garantia e os que têm possibilidade de a prestar e se colocam, por auto-responsabilidade, em situação de insuficiência patrimonial.
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XLVI. São interesses de prossecução da legalidade e do interesse público os subjacentes à tomada
de decisões de concessão de isenção da prestação de garantia, e não do foro subjectivo e arbitrário da
Fazenda Pública.
XLVII. É verdade que, em relação ao pressuposto «manifesta falta de meios económicos» a lei
adianta que essa falta pode ser revelada quando ocorra insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.
XLVIII. Todavia, esta é questão que se reporta, apenas à prova do pressuposto da falta de meios
económicos, e não já à prova (ou não prova) de que tal insuficiência ou inexistência de bens não é da
responsabilidade do executado.
XLIX. A prova da inexistência desta responsabilidade recai, nos termos gerais, sobre o executado,
já que é sabido que o ónus consiste na necessidade de observância de determinado comportamento, não
para satisfação do interesse de outrem, mas como pressuposto de uma vantagem para o próprio.
L. Ora, não se afigura estarem demonstrados nos autos o prejuízo irreparável, a falta de meios
económicos e a situação de insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da quantia exequenda
e acrescido, como ainda não se prova — o que também é requisito - que as aventadas insuficiência
ou inexistência de bens da sociedade não haja procedido de culpa sua, sendo seu o ónus probatório
quanto a tal matéria.
LI. Pelo exposto, é convicção da Fazenda Pública que se encontra plenamente demonstrado não
estarem reunidos os pressupostos para a dispensa de prestação de garantia nos termos peticionados
pela reclamante.
LII. Bem se andou na prolação do despacho de indeferimento de dispensa de prestação de garantia,
uma vez que a decisão não viola qualquer dos preceitos aplicáveis ao caso.
LIII. Assim, inexistindo qualquer ilegalidade de que padeça o despacho reclamado justificativa
da sua revogação, a Douta Sentença recorrida violou o disposto nos artºs 85º, 103º, 170º, nº3, 199º,
n.º 1 a 6 e 9 do CPPT, 30º, nº2, 52º, 74º, n.º 1 da LGT, e 342º, n.º 1 do CC.
Nestes termos, e nos melhores de Direito, sempre com o douto suprimento de V. Exªs, deve o presente recurso ser julgado procedente e anular-se a douta Sentença de que se recorre, substituindo-a por
outra que julgue a reclamação totalmente improcedente, em conformidade com o Direito aplicável
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“A recorrente à margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Penafiel, de 04 de Abril de 2012, exarada a fls. 62/69.
A sentença recorrida julgou procedente a reclamação deduzida do despacho proferido em
29 de Fevereiro de 2012, pelo Chefe do SLF de Paços de Ferreira, que indeferiu pedido de dispensa
de prestação de garantia, na sequência de notificação para a sua prestação por via de interposição de
impugnação judicial, por não estar demonstrada a ausência de responsabilidade pela inexistência de
património da sociedade, no entendimento de que já havia sido decidida a dispensa da prestação
de garantia aquando da dedução de reclamação graciosa, dispensa essa que se mantém até à
decisão do pleito, não sendo aplicável ao caso em análise os números 5 e 6 aditados ao artigo 52.º
da LGT pela Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 78/81, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.
Não houve contra-alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Nos termos do disposto no artigo 52.º/4 da LGT “A administração tributária pode, a requerimento
do executado, isentá-lo da prestação de garantia nos casos da sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para
o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou
inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.
Como resulta do probatório, aquando da interposição da reclamação graciosa, a recorrente foi
dispensada da prestação de garantia.
Ora, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 170.º/1 e 169.º/1 do CPPT a dispensa da
prestação de garantia e consequente suspensão da execução fiscal mantém-se até à decisão do pleito.
Tanto assim é que o próprio despacho que, no âmbito da dedução da reclamação graciosa, isentou a recorrente da prestação de garantia, suspendeu a execução fiscal até à extinção do contencioso
tributário relativo à liquidação de IRC/2005, em causa.
Idêntica posição parece ser sustentada pelo Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.
Efectivamente, como refere o citado autor “Prestada a garantia ou garantida a dívida por penhora,
a suspensão manter-se-á até haver uma decisão definitiva sobre a questão suscitada (n.º 1 deste artigo).
No caso de a garantia assentar na nomeação de bens à penhora no prazo previsto no n.º 6 do art. 199.º
do CPPT, como se prevê no seu n.º4, a suspensão da execução será, naturalmente, provisória, até que
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se concretize a penhora de bens que assegurem o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, pois
não se compreenderia que se considerasse garantida a dívida depois de se apurar que não foi possível
efectuar a penhora dos bens nomeados ou se constatar que eles não asseguram o pagamento da dívida
exequenda e acrescido.
Assim, a suspensão só terminará quando não houver possibilidade de impugnação administrativa
ou contenciosa da decisão que for proferida nos processos referidos.
Isso sucederá, no caso de processos judiciais com o trânsito em julgado da decisão, que ocorre
logo que ela não seja susceptível de recurso ordinário, ou de reclamação nos termos dos artigos 668.º e
669.º do CPC (art. 677.º do mesmo código. No caso de impugnação administrativa, deverá entender-se
que a questão fica decidida, quando se formar o chamado caso decido ou resolvido, o que ocorre quando
a decisão da administração tributária deixar de ser contenciosamente impugnável com fundamento em
vícios geradores de anulabilidade”.
“O deferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia tem os mesmos efeitos que teria a
sua prestação relativamente à suspensão da execução, isto é, esta ficará suspensa, apesar de não haver
garantia nem penhora de bens que assegurem o pagamento da dívida exequenda, nos mesmos termos
em que ficaria se a garantia tivesse sido prestada”.¹ (Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 6 edição 2011, III volume páginas 220 e 231.)
É certo que a Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro (LOE 2012) aditou ao artigo 52.º da LGT os
números 5 e 6 que vieram estatuir que a isenção/dispensa de garantia é válida por um ano, devendo a
administração tributária notificar o executado da data da sua caducidade até 30 dias antes, devendo o
interessado pedir novo período de dispensa, sob pena de caducidade e consequente levantamento da
suspensão do processo.
Porém, como muito bem refere o MP junto da 1.“instância, a fls. 59, tais normativos não têm
aplicação ao caso em análise.
Nos termos do estatuído no artigo 12.º do Código Civil a lei só dispõe para o futuro.
O artigo 151.º da Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro, estabelece disposições legais transitórias
no âmbito da LGT, sendo certo que em nenhuma delas manda aplicar o estatuído no artigo 52.º/5 da
LGT aos processos de execução fiscal pendentes, contrariamente a outras normas legais que são de
aplicação imediata.
Assim sendo não podia a autoridade tributária, por via do despacho sindicado, indeferir a dispensa
de prestação de garantia que já havia deferido, «no âmbito do mesmo pleito». Ao fazê-lo, também,
violou o estatuído no artigo 140.º/1/ b) do CPA, como muito bem acentua a sentença recorrida.
A sentença recorrida, a nosso ver, não merece, pois, censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se
a sentença recorrida na ordem jurídica”.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.º - O processo de execução fiscal n.º1830-2010/01019520 foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Paços de Ferreira, por dívidas da ora Reclamante relativas ao IRC do exercício de 2005, no
valor de 95.491,78 euros.
2.º - A sociedade executada, ora Reclamante, apresentou em 25 de Junho de 2010 uma Reclamação
Graciosa da liquidação.
3.º - Em 19 de Julho de 2010 pediu ao órgão de execução fiscal a suspensão do processo de execução fiscal e a isenção de prestação de garantia, com os seguintes fundamentos:
- Não exercia a actividade há mais de 2 anos.
- Não possuía quaisquer bens penhoráveis.
- Não possuía meios financeiros nem económicos.
- Não era responsável pela inexistência de bens.
- A inexistência de bens não era da responsabilidade do seu responsável.
4.º - O Chefe do Serviço de Finanças decidiu, por despacho proferido em 21 de Julho de 2010,
suspender a execução contra a sociedade, ora Reclamante, nos termos do art. 169º, n.º1, do CPPT, com
dispensa de prestação de garantia, «até à extinção do contencioso tributário relativo à liquidação de
IRC de 2005 em causa».
5.º - Por oficio expedido em 17 de Fevereiro de 2012, a sociedade executada, ora Reclamante,
foi notificada pelo referido Serviço de Finanças para prestar garantia no valor de 138.615,10 euros,
para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal e em virtude de ter sido apresentada uma
Impugnação Judicial da liquidação.
6.º - A sociedade executada veio pedir a suspensão do processo de execução fiscal com dispensa
de prestação de garantia, alegando que a isenção de prestação de garantia lhe havia sido conferida no
âmbito da Reclamação Graciosa.
7.º - O órgão de execução fiscal indeferiu o pedido nos termos constantes da Informação e Despacho de fls. 19 e 19 verso e determinou o prosseguimento da execução, uma vez não demonstrada
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a ausência de responsabilidade da executada pela inexistência de património da mesma, pressuposto
exigido para a dispensa de garantia como determina o art.52º, n.º4, da LGT.
8.º - O órgão de execução fiscal nada disse sobre a circunstância alegada pela executada de que a
dispensa de garantia já lhe havia sido concedida no âmbito da Reclamação Graciosa
Dispensaram-se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Penafiel, julgou procedente a reclamação, (destacando-se apenas
os trechos mais significativos da decisão), por entender que:
(…) Nos termos do disposto no art.52º, n.º1, da LGT, a cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal, designadamente, em virtude de oposição que tenha por objecto a
legalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.
De acordo com o n.º4 da referida norma legal, a Administração Tributária (AT) pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação de garantia nos casos de:
- A prestação de garantia lhe causar um prejuízo irreparável.
- De manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para
o pagamento da dívida exequenda e acrescido.
Desde que, em qualquer dos casos, a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.
Nos termos do art.199º, n.º3, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), se o
executado considerar existirem os pressupostos da isenção da prestação de garantia, deverá invocá-los
e prová-los na petição.
O pedido de dispensa deve ser dirigido ao órgão de execução fiscal de forma fundamentada, quer
de facto, quer de direito e deve ser instruído com a prova documental necessária - art.170º, n.º3, do
CPPT.
O pedido de dispensa de prestação de garantia será resolvido no prazo de 10 dias após a sua
apresentação - art. 170º, n.º4, do CPPT.
Resulta do disposto nos artigos 52º, n.º4 da LGT e dos artigos 170º, n.º3 e 199º, n.º3, do CPPT
que, recai sobre o executado o ónus da prova dos pressupostos da isenção da prestação de garantia
previstos no art.52º, n.º4, da LGT.
Ora, a sociedade executada, ora Reclamante, quando apresentou no processo de execução fiscal
o pedido de dispensa de prestação de garantia demonstrou a verificação dos pressupostos previstos no
art.52º, n.º4, da LGT. O órgão de execução fiscal julgou fundamentado e provado o pedido de suspensão
do processo de execução fiscal com dispensa de prestação de garantia pelo que determinou a dispensa
de garantia até à extinção do contencioso tributário relativo à liquidação de IRC de 2005 em causa.
O pedido de prestação de garantia foi pois fundamentado.
Sucede que, a executada, ora Reclamante foi notificada para prestar garantia em virtude de ter
apresentado uma Impugnação Judicial da liquidação relativa ao IRC de 2005.
A Impugnação Judicial refere-se ao contencioso tributário relativo à mesma liquidação.
Pelo que, a AT não podia deixar de tomar em consideração a decisão anterior que tinha proferido
no mesmo processo de execução fiscal sobre a mesma matéria de isenção de prestação de garantia «até
à extinção do contencioso tributário relativo à liquidação de IRC de 2005».
A Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2012, aditou ao
art.54º da LGT mais dois números, o 5 e o 6, que, fixaram o prazo de um ano para a validade da isenção
de prestação de garantia.
Nos termos do n.º5 do referido art.52º, a isenção prevista no número anterior é válida pelo prazo
de um ano, devendo a AT notificar o executado da data da sua caducidade até 30 dias antes.
No caso de o executado não solicitar novo período de isenção ou de a AT o indeferir, é levantada
a suspensão do processo - art.52º, n.º6, da LGT.
Sucede que, nos termos do art.12º do Código Civil (CC), a lei só dispõe para o futuro.
O art.151º da referida Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro estabelece disposições legais transitórias
no âmbito da LGT.
Todavia, nenhuma delas manda aplicar o disposto no art.52º, n.º5 da LGT aos processos de execução fiscal pendentes.
Pelo que, os números 5 e 6 do art.52º, da LGT não se aplicam aos processos pendentes em que
tenha sido concedida a dispensa de prestação de garantia, por antes da referida alteração normativa não
haver qualquer sujeição a qualquer prazo de caducidade.
Acresce que, por força do disposto no art.140º, n.º1, alínea b) do CPA, aplicável ao caso por força
do disposto no art.2º, alínea c) da LGT, os actos administrativos que sejam válidos, como o que dispensou
a prestação de garantia, não são susceptíveis de revogação quando forem constitutivos de direitos, tal
como sucede na presente Reclamação, o direito da executada à isenção de prestação de garantia.
V - DECISÃO.
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Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo procedente a presente Reclamação, nos termos do disposto no art.276º do CPPT, deduzida por Castelo & Bragança, Ld.ª,
revogando-se o despacho reclamado, com as legais consequências”.
DEDIDINDO NESTE STA:
A questão suscitada pela recorrente Fazenda Pública é a de saber se a sentença incorreu em erro
de julgamento quando considerou que, tendo a contribuinte sido notificada para prestar garantia em
virtude de ter apresentado uma impugnação judicial do IRC de 2005, o foi indevidamente, porquanto o
órgão de execução fiscal já antes e na sequência de reclamação graciosa havia julgado fundamentado e
provado o pedido de suspensão do processo de execução fiscal com dispensa de prestação de garantia
“até à extinção do contencioso tributário relativo à liquidação de IRC de 2005” sendo que a impugnação judicial se refere ao contencioso fiscal relativo à mesma liquidação.
Desde já adiantamos que a decisão recorrida não merece reparo.
Vejamos a lei:
Dispõe o artº 52º da LGT, (Contendo as alterações da Lei n.º 67-A/2007, de 31/12 e da -Lei
n.º 64-B/2011, de 30/12- 28ª alteração à LGT-) actualmente, o seguinte:
1 - A cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal em virtude
de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho,
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas
de diferentes Estados membros.
2 - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia
idónea nos termos das leis tributárias.
3 - A administração tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se
tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.
4 - A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação de
garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios
económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda
e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da
responsabilidade do executado.
5 - A isenção prevista no número anterior é válida por um ano, devendo a administração tributária
notificar o executado da data da sua caducidade, até 30 dias antes.
6 - Caso o executado não solicite novo período de isenção ou a administração tributária o indefira, é levantada a suspensão do processo.
7 - A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em caso de o executado
provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo para o credor tributário.
8 - A garantia só pode ser reduzida após a sua prestação nos casos de anulação parcial da dívida
exequenda, pagamento parcial da dívida no âmbito de regime prestacional legalmente autorizado ou
se se verificar, posteriormente, qualquer das circunstâncias referidas no n.º 4.
Na versão inicial do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro - este artigo 52º tinha a
seguinte redacção:
1 - A cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal em virtude de
pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução
que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.
2 - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia
idónea nos termos das leis tributárias.
3 - A administração tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se
tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.
4 - A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação de garantia
nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios económicos
revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido,
desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade
do executado.
5 - A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em caso de o executado
provar interesse legítimo na substituição.
6 - A garantia só pode ser reduzida após a sua prestação nos casos de anulação parcial da dívida
exequenda, pagamento parcial da dívida no âmbito de regime prestacional legalmente autorizado ou
se se verificar, posteriormente, qualquer das circunstâncias referidas no n.º 4.
E no regime (que nos interessa por atenção à data dos factos a que se reportam os autos)
instituído pela Lei 67/A/2007 de 31/12 que alterou os nºs 1 e 5 ficou com a seguinte redacção:
1 - A cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal em virtude
de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham
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por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho,
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas
de diferentes Estados membros.
2 - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia
idónea nos termos das leis tributárias.
3 - A administração tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se
tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.
4 - A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação de
garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios
económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda
e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da
responsabilidade do executado.
5 - A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em caso de o executado
provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo para o credor tributário.
6 - A garantia só pode ser reduzida após a sua prestação nos casos de anulação parcial da dívida
exequenda, pagamento parcial da dívida no âmbito de regime prestacional legalmente autorizado ou
se se verificar, posteriormente, qualquer das circunstâncias referidas no n.º 4.
Posteriormente a Lei 64-B/2011 de 30/12 alterou os nºs 5 e 6 e aditou os nºs 7 e 8 que constam
da versão actual, com as redacções dos anteriores números 5 e 6 respectivamente.
Como se escreveu no acórdão deste STA de 12 de Abril de 2012 in recurso n.º 0322/12.
“Entre os casos em que a lei admite a suspensão da execução fiscal contam-se a reclamação
graciosa e a impugnação judicial da liquidação em que se discuta a legalidade da liquidação da dívida
exequenda, desde seja prestada garantia idónea nos termos das leis tributárias ou a administração
tributária tenha dispensado o executado da prestação da garantia, o que depende da verificação dos
requisitos de que a lei faz depender essa dispensa (art. 52.º, n.ºs 1, 2 e 4, da LGT (…)
Assim, embora a instauração de impugnação graciosa ou contenciosa contra o acto tributário
não obste à sua imediata executoriedade, a lei admite que a execução fiscal se suspenda «até à decisão
do pleito» nos casos previstos no artigo 169.º do CPPT, designadamente a reclamação graciosa ou a
impugnação judicial «que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda» (Quanto ao alcance
da expressão «legalidade da dívida exequenda» e sua distinção do conceito de «legalidade da liquidação da dívida exequenda», utilizado noutras normas legais, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit.,
volume III, anotação 3 ao art. 169.º, pág. 208.), desde que tenha sido constituída garantia nos termos
do art. 195.º ou prestada nos termos do art. 199.º, ambos do CPPT, ou tiver sido efectuada penhora que
garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido ou tiverem sido nomeados bens à penhora
pelo executado no prazo referido no n.º 6 do art. 199.º do CPPT e que sejam suficientes para aquele
efeito (Sobre a suspensão da execução fiscal, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III,
anotação 2 ao art. 169.º, págs. 207/208.).
Ou seja, a garantia é imprescindível para a obtenção do efeito suspensivo da execução, sendo
apenas dispensada nos casos previstos na lei (art. 52.º, n.º 4 da LGT e art. 170.º do CPPT)”.
Questiona-se nos presentes autos qual a validade da dispensa de prestação de garantia e mais
concretamente se tal dispensa deve persistir até à extinção do contencioso tributário relativo ao IRC de
2005, cuja liquidação foi sindicada primeiro através da apresentação de reclamação graciosa e depois
face ao indeferimento desta através de impugnação judicial.
A Fazenda Pública recorreu da sentença e se bem interpretamos as extensas alegações de recurso
e respectivas conclusões, defende que a Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro se aplica ao caso dos autos
e que se este regime só agora tem consagração legal assim expressa, não pode, de qualquer modo,
deixar de se considerar que o mesmo sempre resultou da lei desde logo, porque, em qualquer altura
se poderiam verificar alterações de facto quanto ao acervo patrimonial da devedora, modificativos do
preenchimento dos requisitos necessários para a dispensa de prestação de garantia, tornando legítima
a exigência de prestação de garantia, quando havia sido dispensada, ou a dispensa com fundamento
superveniente, quando havia sido prestada.
Mais, defende que em concreto a recorrente não demonstrou os pressupostos de que dependia o
deferimento da dispensa de prestação de garantia requerida, a qual estava obrigada a requerer na sequência
da impugnação que apresentou e pronuncia-se contra o conhecimento de outras questões suscitadas na
reclamação que não tenham a ver com a pronúncia concreta do órgão de execução fiscal.
Como bem considerou a Juíza do Tribunal a quo, após referir a legislação aplicável, a questão
passa por saber quando se pode considerar que ocorreu a decisão do pleito para os efeitos do n.º 1 do
art. 169.º do CPPT, na circunstância de ter sido deduzida reclamação graciosa contra a liquidação que
deu origem à dívida exequenda e deferido o pedido de dispensa de prestação de garantia.
Na verdade, a execução fiscal deve ficar suspensa até esse momento (decisão do pleito) quando
tenha sido dispensada a prestação de garantia.
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JORGE LOPES DE SOUSA, in CPPT comentado e anotado 6ª edição, volume III, anotação 9 ao
art. 169.º, pág. 220.), afirma:
«[…] a suspensão só terminará quando não houver possibilidade de impugnação administrativa
ou contenciosa da decisão que for proferida nos processos referidos.
Isso sucederá, no caso de processos judiciais com o trânsito em julgado da decisão, que ocorre
logo que ela não seja susceptível de recurso ordinário, ou de reclamação nos termos dos artigos 668.º
e 669.º do CPC (art. 677.º do mesmo Código). No caso de impugnação administrativa, deverá entender-se que a questão fica decidida quando se formar o chamado caso decidido ou caso resolvido, o que
ocorre quando a decisão da administração tributária deixar de ser contenciosamente impugnável com
fundamento em vícios geradores de anulabilidade. Terminado o período de suspensão, a execução
fiscal prosseguirá, no caso de improcedência total ou parcial da impugnante, na respectiva medida,
ou terminará no caso de procedência total»
E, mais adiante na anotação 2 ao artº 170º refere:
“O deferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia tem os mesmos efeitos que teria
a sua prestação relativamente à suspensão da execução, isto é, esta ficará suspensa, apesar de não
haver garantia nem penhora de bens que assegurem o pagamento da dívida exequenda, nos mesmos
termos em que ficaria se a garantia tivesse sido prestada”.
A nosso ver a decisão da reclamação graciosa susceptível de ser considerada decisão do pleito para
os referidos efeitos será aquela que já não seja susceptível de impugnação judicial por via administrativa – recurso hierárquico (art. 76.º, n.º 1, do CPPT) – ou contenciosa – impugnação judicial (arts. 97.º,
n.º 1, alínea c), e 102.º, n.º 2, do CPPT). Só nesses casos se poderá falar na formação de caso decidido
ou caso resolvido. Até lá, a liquidação exequenda não se considera estabilizada na ordem jurídica.
Ora, no caso sub Judice, a executada reclamou graciosamente da liquidação que deu origem à
dívida exequenda e interpôs recurso hierárquico da decisão que a indeferiu, bem como, na sequência do
indeferimento desse recurso, deduziu impugnação judicial. Não pode considerar-se verificada a decisão
do pleito enquanto não transitar em julgado a decisão a proferir naquela impugnação judicial.
Acresce referir, como refere o Mº Pº junto deste STA, que o próprio despacho que, no âmbito da
dedução da reclamação graciosa, isentou a recorrente da prestação de garantia, suspendeu a execução
fiscal até à extinção do contencioso tributário relativo à liquidação de IRC/2005, em causa.
A finalizar cumpre deixar bem claro que como bem se considerou na decisão recorrida que A Lei
64-B/2011 de 30 de Dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2012, aditou ao art.52º da
LGT mais dois números, o 5 e o 6, que, fixaram o prazo de apenas um ano para a validade da isenção
de prestação de garantia.
Sucede porém que, nos termos do art.12º do Código Civil (CC), a lei só dispõe para o futuro.
Ora, embora o art.151º da referida Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro estabeleça disposições
legais transitórias no âmbito da LGT em, nenhuma delas manda aplicar o disposto no art. 52º, n.º5 da
LGT aos processos de execução fiscal pendentes.
Pelo que, os números 5 e 6 do art.52º, da LGT não se aplicam aos processos pendentes em que
tenha sido concedida a dispensa de prestação de garantia, por antes da referida alteração normativa
não haver qualquer sujeição a qualquer prazo de caducidade, não contendendo esta interpretação com
a possibilidade legal que a AT tem de fundamentadamente, nas situação previstas na lei, de poder pedir
o seu reforço ou mesmo a sua prestação em casos em que a haja dispensado. Estes poderes legais não
instituem um sistema regra, antes devem ser utilizados casuisticamente e sempre com a devida fundamentação por atenção designadamente à alteração das situações patrimoniais dos contribuintes. Não se
discute esta matéria nos autos mas antes a amplitude e efeitos da decisão de dispensa de prestação de
garantia efectuada na sequência da reclamação graciosa apresentada e sempre por atenção ao quadro
legal vigente naquela altura ou seja antes das alterações introduzidas pela lei 64-B/2011 de 30/12, ainda
que a recorrente se manifeste pela estrita análise do despacho de indeferimento de dispensa de prestação
de garantia na sequência da apresentação da impugnação no que não tem razão, por a ilegalidade do
mesmo ser determinada pelos antecedentes em matéria da falada dispensa.
A sentença recorrida, que decidiu no sentido apontado, não merece censura alguma. Pelo exposto,
o recurso não merece provimento, como decidiremos a final.
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I – Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em razão da prestação ou dispensa de prestação de garantia, antes da alteração ao artigo 52º da LGT pela Lei 64-B/2011 de 30/12
esse efeito mantém-se, se for apresentada impugnação judicial na sequência do indeferimento daquela
reclamação.
II – É que, nos termos do disposto no art. 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução fiscal fica suspensa
até à decisão do pleito, sendo que, em relação à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá
quando se formar o caso decidido ou caso resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a decisão da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação
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administrativa (recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com fundamento em vícios
geradores de anulabilidade.
4. DECISÃO
Pelo exposto acordam, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso confirmando a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Valente Torrão — Pedro Delgado.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. artigo 15.º, n.º 2, do RCP. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do
artigo 8.º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que,
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa
de justiça.
Processo n.º 906/12-30.
Recorrente: Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Paulo Jorge Marques Costa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Com a sentença proferida no processo de recurso judicial da decisão do Director-Geral da
Autoridade Tributária e Aduaneira (adiante Recorrente) que autorizou o acesso à informação bancária
de Paulo Jorge Marques da Costa, foi aquele notificado oficiosamente pela Secretaria do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga para proceder, em 10 dias, ao pagamento da taxa de justiça devida.
1.2 Na sequência do pedido de esclarecimento efectuado pelo Recorrente sobre «a responsabilidade que se pretende fazer recair sobre» ele, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga veio
confirmar a correcção da notificação operada em ordem ao pagamento da taxa de justiça.
1.3 Inconformado com essa decisão, veio o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
interpor recurso da mesma para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento
de interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A) O presente recurso jurisdicional visa a interpretação e aplicação do art. 15.º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais, na redacção conferida pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, tendo em
conta o disposto no art. 8.º, n.º 9 da referida Lei, constante do despacho que determinou ser devida taxa
de justiça pela oposição apresentada, em 21/11/2009, pela Entidade Recorrente, nos termos e para os
efeitos do art. 146.º-B, n.º 4 e 5 do CPPT.
B) O despacho questionado considerou que “do exposto resulta que a sentença transitou em julgado
em data posterior à entrada em vigor da Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, ou seja, a 23/03/2012. Pelo que
o acto de contagem obedece às regras do Regulamento das Custas Processuais na redacção dada pela
referida Lei, relevando para o efeito o facto do trânsito em julgado ocorrer em data posterior à entrada
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em vigor da referida Lei, cfr. n.º 2 do art. 8.º. Acresce que as partes que beneficiassem da dispensa do
pagamento prévio, mantêm a dispensa mesmo que a nova redacção dada ao RCP preconize solução
diferente, ocorrendo nestes casos o pagamento a final – art. 8.º, n.º 9” [1].
C) Tal interpretação não tem o mínimo de correspondência verbal, e como tal, é ilegal, nos termos
do estatuído no art. 9.º, n.º 2 do Código Civil.
D) Está em causa saber se o art. 15.º, n.º 2 do RCP, com a redacção da Lei 7/2012, é aplicável
aos processos pendentes, ou não, bem como o âmbito de aplicação do n.º 9 do seu art. 8.º, que dispõe
sobre a aplicação no tempo das alterações que introduziu.
E) Os presentes autos deram entrada no TAF do Porto [2] antes de 08/11/2011, sendo-lhes aplicável,
por essa razão, o regime de custas processuais aprovado pelo DL 34/2008, de 26 de Fevereiro, com as
alterações introduzidas pelo DL 52/2011, de 13 de Abril (Regulamento das Custas Processuais/RCP).
F) O Recorrente deverá estar assim dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a) do art. 15.º do RCP, na redacção dada pela Lei 7/2011, de 13 de Abril.
G) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso processual, isto, sem prejuízo de a
parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, no pagamento das custas processuais (onde a taxa de
justiça se inclui – cfr. art. 447.º, n.º 1 do CPC e art. 3.º, n.º 1 do RCP) que sejam da sua responsabilidade.
H) A introdução do n.º 2 do art. 15.º do RCP pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
I) A Lei 7/2012 salvaguardou no n.º 9 do art. 8.º o regime anterior constante da Lei 52/2011 de 13
de Abril, aos processos que se encontrem pendentes, mantendo, para as partes que estavam dispensadas
do pagamento prévio da taxa de justiça, a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas
anteriores, que prevêem o pagamento por essas entidades da taxa de justiça a final.
J) A cláusula de salvaguarda constante do n.º 9 do art. 8.º da Lei 7/2012 não permite entender-se
que as entidades que estavam dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça e que permanecem
dispensadas com a referida lei, passem a estar obrigadas ao pagamento prévio da taxa de justiça no prazo
fixado na notificação efectuada pela Secretaria do tribunal, como se entendeu no despacho recorrido.
L) Com efeito, o n.º 9 do art. 8.º da Lei 7/2012 tem como destinatários os processos pendentes
que, nos termos da lei, estavam dispensados de pagamento prévio da taxa de justiça, estabelecendo
que se mantém a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, quer para os casos que estavam
dispensados do seu pagamento no domínio da legislação anterior, quer para os processos em que, com
a nova redacção do RCP, deixaram de estar dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça.
M) É este, salvo melhor, o sentido e alcance da parte final da norma do n.º 9 do art. 8.º - “ainda
que a aplicação da redacção que é dada ao regulamento das custas processuais pela presente lei determinasse solução diferente”.
N) O n.º 2 do art. 15.º do RCP aplica-se aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei
7/2012, em que as partes estão dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, introduzindo um
novo regime de notificação e pagamento da taxa de justiça, bem como,
O) Aplica-se aos processos pendentes, nos termos do n.º 1 do art. 8.º da Lei 7/2012, sem prejuízo,
designadamente, da citada norma de salvaguarda do seu n.º 9.
P) Donde que a introdução do n.º 2 do art. 15.º do RCP pela Lei 7/2012 de um novo regime de
notificação e pagamento de taxa de justiça para as entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa
de justiça não permita, ao contrário do preconizado no despacho recorrido, a sua aplicação aos processos pendentes, como é o caso dos presentes autos, ou seja, em que as partes continuam dispensadas do
pagamento prévio da taxa de justiça.
Q) Tal significaria um entorse na interpretação da norma de salvaguarda constante do n.º 9 do
art. 8.º da Lei 7/2012, que conduziria a um esvaziamento do respectivo conteúdo e a um desvio da sua
finalidade.
R) A não ser assim, que efeito útil tem estabelecer-se no n.º 9 do art. 8.º que mantém-se a dispensa
de pagamento prévio da taxa de justiça para os processos pendentes à data da entrada em vigor da Lei
7/2012, de 13/02, e simultaneamente estabelecer-se o prazo de 10 dias para pagamento da taxa de justiça
devida, com a notificação da sentença da 1.ª instância?
S) Por outro lado, como compaginar tal interpretação do n.º 9 do art. 8.º da Lei 7/2012 com o
disposto no n.º 10 do art. 8.º, designadamente a 2.ª parte, em que se determina que nos processos que
anteriormente estavam obrigados ao pagamento prévio da taxa de justiça devida, mas que com a Lei
7/2012 passaram a estar dispensados do pagamento prévio apenas se aplica à segunda prestação que
ainda não tiver sido paga.
T) Decorre de todo o exposto que a Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma salvaguarda
para as entidades que se encontravam dispensadas de pagamento prévio da taxa de justiça nos termos
do regime do RCP anterior à sua entrada em vigor, como é o caso do Recorrente, mantendo a solução
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preconizada no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento por essas entidades da taxa de justiça a final.
Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, deve o presente recurso
jurisdicional ser julgado procedente e, em consequência, ser revogado o douto despacho recorrido, e
substituído por outro que determine sem efeito a notificação para pagamento da taxa de justiça inicial,
tendo em conta o regime de salvaguarda estabelecido no n.º 9 do art. 8.º do RCP».
1.4 O recurso foi admitido, com subida imediata, em separado e com efeito meramente devolutivo.
1.5 O Recorrido não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não deve ser admitido
por considerar que estamos perante recurso de decisão judicial de indeferimento da «reclamação do
acto da secretaria que procedeu à sua [do Recorrente] notificação para autoliquidação da taxa de justiça
devida» e que tal decisão «não é passível de recurso, face ao montante das custas em causa, inferior a
50 UC (4.950,00): art. 31.º, n.º 5 do Regulamento das Custas Processuais aprovado pelo DL n.º 34/2008
de 26 de Fevereiro [3], interpretado extensivamente».
Para a eventualidade de assim não se considerar, foi de parecer que o recurso não merece provimento, de acordo com a fundamentação exposta na decisão recorrida e no parecer do Representante
do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que estão de acordo com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo (4) e com o Parecer do Conselho Consultivo da
Procuradoria-Geral da República n.º 40/2011 (5).
1.7 Notificados da questão prévia suscitada pelo Procurador-Geral Adjunto, o Recorrente e o
Recorrido não exerceram o contraditório.
1.8 Foram dispensados os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atenta a natureza urgente do
processo.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir são as da saber se
O recurso deve ser admitido em face do valor das custas em causa (questão suscitada pelo
Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal Administrativo); na afirmativa,
Foi legal a notificação efectuada ao Recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
No despacho recorrido foram referidas as seguintes circunstâncias processuais com relevo para
a decisão a proferir:
«Os presentes autos foram instaurados a 4.11.2011, cfr. fls. 1.
A sentença foi proferida a 12.06.2012, ainda não tendo transitado em julgado, cfr. fls. 207 a 230;
Com a notificação da sentença, foi a Fazenda Pública notificada para, no prazo de 10 dias, efectuar
o pagamento da taxa de justiça devida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 15.º do RCP (redacção
dada pela Lei n.º 7/2012, de 13.02), cfr. fls. 232».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Na sequência da decisão do Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira que autorizou o acesso administrativo à informação bancária de um contribuinte, este recorreu judicialmente
dessa decisão para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal, ao abrigo do disposto no art. 146.º-B
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), sendo que esse recurso foi julgado parcialmente procedente, tendo aquela decisão sido anulada no que respeita aos anos de 2005 e 2006 e
mantida quanto aos anos de 2007 e 2008.
Em consequência, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que fixou o valor da acção
em € 30.000,01, condenou os aí Recorrente (ora Recorrido) e a Entidade recorrida (aqui Recorrente)
nas custas, na proporção de ½ para cada um.
Com a notificação da sentença, a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga notificou
também a Entidade recorrida (ora Recorrente) para, em dez dias, proceder ao pagamento da taxa de
justiça, ao abrigo do disposto no art. 15.º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais (RCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de
13 de Fevereiro.
A Entidade recorrida discordou dessa notificação e veio aos autos pedir ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que «se digne clarificar a responsabilidade que se pretende fazer recair
sobre» ela.
O requerimento mereceu despacho a confirmar a legalidade da notificação. Isto, em síntese, porque
considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que,
Uma vez que a sentença foi proferida já no âmbito da vigência da redacção dada ao n.º 2 do art. 15.º
do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, o seu trânsito em julgado ocorrerá já em data ulterior
à da entrada em vigor dessa nova redacção, pelo que, nos termos do disposto no n.º 2 do respectivo
art. 8.º, o acto de contagem deve obedecer às regras desta nova redacção;
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Nos termos do disposto no n.º 8 do art. 9.º do RCP, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 17/2012,
de 13 de Fevereiro, as partes que beneficiavam de dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça
mantêm a dispensa, mesmo que a nova redacção dada ao RCP preconize solução diferente, ocorrendo,
nestes casos, o pagamento a final;
No caso, mantém-se a dispensa de prévio pagamento da taxa de justiça de que gozava a Fazenda
Pública, não consagrando a lei, a este propósito, uma solução diferente, motivo por que é aplicável o
regime previsto na nova redacção da RCP;
O n.º 2 do art. 15.º do RCP estabelece que as partes dispensadas do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão da causa
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de dez dias, motivo
por que bem andou a Secretaria ao efectuar tal notificação.
É desse despacho que vem interposto o presente recurso.
Entende o Recorrente, em síntese, que não tem que proceder ao pagamento da taxa de justiça neste
momento e que a decisão recorrida, que entendeu diversamente, viola o disposto no n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, entende a Fazenda Pública
que o n.º 2 do art. 15.º do RCP, introduzido pela Lei n.º 7/2012, não pode ser aplicado aos processos
pendentes à data em que entrou em vigor esta Lei, mas apenas aos que se iniciaram depois dessa data,
como, a seu ver, resulta da cláusula de salvaguarda ínsita no n.º 9 do art. 8.º da mesma Lei, motivo
por que, relativamente àqueles processos (i.é, aos pendentes na data em que entrou em vigor a Lei
n.º 7/2012), o pagamento da taxa de justiça apenas pode ser exigido a final (solução da lei anterior) e
já não no prazo de dez dias após a notificação da sentença (solução da lei nova).
Ou seja, a Fazenda Pública não sustenta que não deva, eventualmente, proceder ao pagamento da
taxa de justiça; sustenta, isso sim, que esse pagamento não lhe pode ser exigido neste momento (em que
é notificada da sentença), mas apenas a final. Questiona, pois, a oportunidade em que tal pagamento
lhe está a ser exigido.
É, pois, essa a questão a apreciar e decidir nos presentes autos, a de saber se as entidades que, antes
e depois da nova redacção dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012, estavam dispensadas do prévio pagamento
de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, após condenação em custas por sentença proferida após a
entrada em vigor daquela nova redacção do RCP, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e
prazo fixados no n.º 2 do art. 15.º daquele Regulamento.
Previamente, e com a possibilidade de prejudicar o conhecimento dessa questão, haverá que
conhecer da admissibilidade do recurso, questão suscitada pelo Procurador-Geral Adjunto junto deste
Supremo Tribunal Administrativo.
2.2.2 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM FACE DO VALOR
Entendeu o Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal Administrativo que, o recurso
não devia ser admitido por «o montante das custas em causa» ser inferior a 50 UC, pelo que o recurso
não é admissível, atento o disposto no art. 31.º, n.º 6, do RCP, que dispõe: «Da decisão do incidente
de reclamação e da proferida sobre as dúvidas do funcionário judicial que tiver efectuado a conta cabe
recurso em um grau, se o montante exceder o valor de 50 UC».
Salvo o devido respeito, a questão suscitada nos autos não se enquadra no art. 31.º do RCP,
nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 6, que define as regras da alçada e
limita o recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da conta a valores superiores a
50 UC.
Desde logo, porque não foi apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação
ou correcção de qualquer erro material de que a mesma padecesse. Apesar de a notificação ao Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira, ora Recorrente, para pagamento da taxa de justiça
ter sido realizada oficiosamente pela Secretaria Judicial em simultâneo com a notificação da sentença,
o que está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado por essa entidade a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse
pagamento, julgou ser o mesmo devido. Note-se que, nesse momento, não tinha sequer ainda sido
efectuada a conta, pois a sentença ainda não transitara e, nos termos do disposto no art. 29.º, n.º 1, do
RCP, a conta é elaborada (pela secretaria do tribunal de 1.ª instância e em dez dias) após o trânsito em
julgado da decisão final e, nos termos do n.º 1 do art. 30.º do mesmo Regulamento, de «de harmonia
com o julgado em última instância».
A nosso ver, a situação dos autos integra, não uma reclamação da conta – que, como vimos, ainda
nem sequer foi elaborada –, mas uma reclamação judicial de acto da secretaria, ao abrigo do disposto
no n.º 5 do art. 161.º do Código de Processo Civil (CPC), norma legal que dispõe: «Dos actos dos
funcionários da secretaria judicial é sempre admissível reclamação para o juiz de que aquela depende
funcionalmente».
Assim, e porque o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 30.000,01, de
acordo com a fixação efectuada pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ou seja excede
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a alçada do Tribunal que a proferiu – que, nos termos do disposto no art. 280.º, n.º 4, do CPPT, e 6.º,
n.º 2, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002, de
19 de Fevereiro, é de ¼ das alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância, correspondendo hoje a €
1.250,00 (6) –, não ocorre o aventado obstáculo à admissibilidade do recurso (7).
2.2.3 DO MOMENTO EM QUE DEVE SER PAGA A TAXA DE JUSTIÇA
Não se discute no recurso que a Entidade Recorrida, ora Recorrente, esteja sujeita ao pagamento
de taxa de justiça. Note-se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP)
e que esse Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2.º (8), aplicável aos processos que correm
termos nos tribunais administrativos e fiscais. E na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, já o Estado não gozava de isenção de taxa
de justiça, isenção a que já há muito fora posto termo (9).
O ora Recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira, serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das
Finanças [cf. arts. 1.º, 3.º, 4.º, alínea f), e 14.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro
e arts. 1.º, 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro], encontrando-se, como tal,
dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no art. 15.º, n.º 1, alínea a),
do RCP (10).
A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento,
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4.º do RCP,
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado
art. 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação
da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas um diferimento
ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao custo do serviço
judiciário prestado, há de ser exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez (11), no início do processo, por
cada parte ou sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao momento
da prática do acto processual a ela sujeito» (art. 14.º do RCP).
Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa
de justiça?
A Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, louvando-se no n.º 2 do art. 15.º do
RCP – que determina: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» –, entendeu que
esse momento era o da notificação da sentença por que o Juiz daquele Tribunal julgou parcialmente
procedente o recurso interposto pelo Contribuinte, ao abrigo do disposto no art. 146.º-B, do CPPT,
da decisão do Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso directo à
informação bancária. Note-se que foi deduzida oposição a esse recurso judicial pelo Director-Geral
da Autoridade Administrativa e Aduaneira e que a taxa de justiça é devida pelo impulso processual
independentemente da posição (lado activo ou passivo) que a parte ocupa no processo, ou seja, quer a
parte seja autor quer seja réu, quer seja recorrente quer seja recorrido, como resulta inequivocamente
do disposto no art. 6.º, n.º 1, do RCP.
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, decidindo a reclamação deduzida pelo ora
Recorrente contra essa notificação, entendeu também que era esse o momento para ser paga a taxa de
justiça por quem beneficiava da dispensa do seu prévio pagamento.
O Recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o pagamento decorrente do n.º 2 do art. 15.º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação daquela
norma ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, que
aprovou o RCP.
Esse art. 8.º é uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação do RCP no
tempo, estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos do art. 9.º
–, quer aos processos pendentes nessa data. No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu
algumas excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora
nos interessa considerar a prevista no n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos
casos anteriores de dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei
n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve
lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento
dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final,
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ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente
lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só lhe
poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do trânsito
em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. O
que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração
da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo regime
não haja tal dispensa (12), não pode exigir-se imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime)
o pagamento da taxa de justiça. Não resulta, como parece pretender o Recorrente, que nos casos em
que antes e depois do novo regime se mantém a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou
seja, em que não houve alteração do regime de dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de
justiça no momento que o novo regime de custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (13). Nesses casos,
porque não houve qualquer alteração do regime legal, não há que salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo de fazer funcionar o princípio geral do Direito de
que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do Código Civil).
Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo
e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade com
o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar,
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos
pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta interpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma: «Nos
processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei passa
a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa, excepto se
ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa de pagamento
prévio se aplica apenas a esta prestação».
O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa de
justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que ainda
não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá efeitos
exclusivamente em relação a esta prestação.
Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo
artigo. Por isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do
Recorrente.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do prévio
pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado o recurso
judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das alterações
que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP.
Por tudo o que ficou dito, entendemos que o recurso não merece provimento.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8.º).
III - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento
do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012
deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
3. DECISÃO
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Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (A primeira frase da transcrição efectuada na conclusão B) não reproduz o teor do despacho recorrido, designadamente na parte em que refere a sentença como transitada em julgado, sendo manifesto o lapso em que incorreu o Recorrente,
como resulta inequivocamente do teor das suas alegações, maxime do seu n.º 1. O que ficou dito no despacho recorrido foi:
«A sentença foi proferida a 12.06.2012, ainda não tendo transitado em julgado» e «[…] do exposto resulta que a sentença,
ainda não transitada em julgado, foi proferida em data posterior à entrada em vigor da Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, ou
seja, a 23.03.2012».)
(2) (É manifesto o lapso de escrita: queria dizer-se TAF de Braga onde se escreveu TAF do Porto.)
(3) (Corresponde-lhe o n.º 6 do mesmo artigo na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de 23 de Fevereiro.)
(4) (O Procurador-Geral Adjunto, como exemplos dessa jurisprudência, referiu os despachos proferidos pelo relator em
9 de Maio de 2012 e em 11 de Julho de 2012 nos processos com os n.ºs 115/12 e 882/11, respectivamente.)
(5) (Publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 113, de 12 de Junho de 2011, págs. 21078 a 21085.)
(6) (A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em € 5.000,00 pelo art. 31.º, n.º 1, da Lei da Organização
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.)
(7) (Neste sentido, vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de
23 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 246/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/02937cfa6dada54b80257a0e00542f19?OpenDocument.)
(8) (O art. 2.º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais, nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».)
(9) (Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já
sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, cujo
art. 189.º dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».)
(10) (Diz o art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 – Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa de justiça: a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões Autónomas e as autarquias
locais, quando demandem ou sejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa
contratual e pré-contratual e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; […]».)
(11) (Tendo-se eliminado o sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subsequente) que vigorava no
Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96.)
(12) (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.)
(13) (Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Fiança. Garantia. Admissibilidade.
Sumário:
I — Constituindo a fiança um meio de assegurar o pagamento da quantia exequenda e
do acrescido, há que reconhecer, à luz do artigo 199.º do CPPT, a admissibilidade,
em abstracto, da fiança como garantia idónea com vista à suspensão do processo
de execução fiscal.
II — A idoneidade, em concreto, da fiança oferecida como garantia para suspender a
execução fiscal está sujeita a uma apreciação casuística pelo órgão competente
da Administração Tributária, em face da susceptibilidade do património do fiador
responder pelo integral pagamento da dívida exequenda e do acrescido.
III — Razão por que a Administração Tributária só pode recusar a fiança oferecida se
puder concluir, perante razões objectivas, que ela não garante, em concreto, o
integral pagamento da quantia exequenda e do acrescido, não podendo recusá-la
em nome da segurança absoluta na cobrança do seu crédito e com total desprezo
pelos interesses legítimos da executada.
Processo n.º 916/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
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Recorrido: Spinveste — Gestão Imobiliária, SGII, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto que julgou procedente a reclamação judicial que a sociedade executada SPINVEST – GESTÃO
IMOBILIÁRIA, SGII, S.A., deduziu, ao abrigo do disposto no artigo 276.º do CPPT, contra o despacho
proferido em 30.03.2012 pelo Exm.º Chefe do Serviço de Finanças do Porto-2, de indeferimento do
pedido de prestação de garantia através de fiança a prestar pela sociedade SC ASSETS, SGPS, SA.,
para efeitos de suspensão da execução fiscal n.º 3182200201010085.
1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de
actos do órgão de execução fiscal deduzida contra o despacho proferido em 2010/03/30, pelo Chefe
do Serviço de Finanças do Porto-2, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3182200201010085,
que ali corre termos.
B) O despacho reclamado concluiu, em obediência ao princípio da legalidade e na prossecução do
interesse público, pela falta de idoneidade da garantia oferecida, para efeitos de suspensão da execução,
na modalidade de fiança e no montante de € 19.136,00, por via da qual a sociedade SC ASSETS, SGPS,
SA., se constitui fiadora da executada, ora reclamante.
C) Por via dos presentes autos vem a reclamante alegar que o despacho controvertido incorre na
violação de lei, mais concretamente do disposto no art.º 199º do CPPT.
D) A douta sentença recorrida julgou a presente reclamação procedente, com a consequente anulação do despacho reclamado, por entender verificado o vício de violação de lei, porquanto considerou
que a garantia oferecida se mostra idónea para os efeitos previstos no referido art.º 199.º do CPPT.
E) Ora, contrariamente ao sentenciado, e com o devido respeito que nos merece a decisão do
Tribunal a quo, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na sua contestação, de que
não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade, antes enfermando a sentença sob recurso de
erro de julgamento de direito.
F) Acontece que o art. 52.º da LGT, nos seus nºs 1 e 2, permite a suspensão da cobrança da prestação
tributária efectuada no processo de execução fiscal nos casos ali expressamente previstos, sendo que
G) Por sua vez, o art. 169.º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de garantia, em conformidade com o art. 195.º do mesmo diploma, à sua prestação, nos termos do disposto
no art. 199.º, também do CPPT, ou à penhora em bens suficientes para garantir o pagamento da divida
exequenda e respectivo acrescido.
H) Especifica este último preceito que a garantia a prestar deverá ser idónea, consistindo em
garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível’ de assegurar os créditos da
Fazenda Pública.
I) Estamos, portanto, perante uma tipificação clara das referidas garantias (garantia bancária,
caução, seguro-caução), seguida de um conceito aberto: “ou qualquer meio susceptível de assegurar
os créditos exequendos”.
J) Tal redacção tem motivado uma leitura, quer doutrinal quer jurisprudencial, de que a enunciação
daqueles tipos de garantia é meramente exemplificativa, pois a redacção da parte final daquele número
amplia essa possibilidade a todas as outras garantias, desde que de valor, suficiente para assegurar os
créditos do exequente.
K) Coloca-se, pois, a questão de saber se a fiança se inclui como uma garantia prevista pelo legislador no art.º 199.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário como idónea, em sede de
execução fiscal, com vista à suspensão dos processos executivos, importando concretizar o já referido
conceito aberto.
L) É entendimento da Fazenda Pública, salvo o devido respeito por melhor opinião, que essa
concretização acontece de seguida, no n.º 2 do mesmo preceito legal, onde se prevê que “[a] garantia
idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do executado e mediante
concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária”.
M) E ainda no n.º 4 que acrescenta uma última situação passível de integrar o conceito de garantia
idónea: “vale como garantia para os efeitos do n.º 1 a penhora já feita sobre os bens necessários para
assegurar o pagamento da dívida exequenda e acrescido ou a efectuar em bens nomeados para o efeito
pelo executado”.
N) A redacção do artigo 199.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, ao definir os
tipos de garantia aceitáveis e referindo, no seu n.º 1, especificamente, a garantia bancária, a caução e
o seguro-caução, acrescentando um conceito aberto, não o faz para mostrar que se trata de uma configuração meramente exemplificativa (se assim fosse, seria desnecessário o n.º 2, pois a hipoteca e o
penhor seriam incluídas no n.º 1 por qualquer intérprete que prosseguisse a leitura com mais exemplos
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de garantias), mas para dizer que além destes três tipos existem outros, que o legislador especifica nos
números seguintes.
O) Ou seja, ao contrário do entendimento vertido na sentença recorrida, entende a Fazenda Pública,
salvo o devido respeito, que o ns.º 2 e o n.º 4 do art. 199.º do CPPT serviram para o legislador especificar,
então, o que se entende por “qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”.
P) Desde logo porque em ambos os números é feita referência ao n.º 1; no n.º 2, onde se diz que “a
garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda (...)”, entendendo a Fazenda Pública
que a expressão “ainda” só pode significar “para alem da garantia bancária, caução e seguro-caução”,
sendo ilógico e contraditório entender como “para além de todos os meios susceptíveis de assegurar os
créditos do exequente”, onde já se incluiriam o penhor e a hipoteca que o legislador de seguida repetia;
no n.º 4 dizendo que “vale como garantia para efeitos do n.º 1 (...)”.
Q) O quadro então definido, afigura-se ser de tipificação das garantias atendíveis, com um tratamento diferenciado que se justifica pela posição da administração tributária em relação a cada uma:
- garantia bancária, caução e seguro-caução, estando a administração fiscal vinculada à sua aceitação,
sempre que o valor assegure o cumprimento da obrigação; penhor e hipoteca voluntária, “mediante
concordância da administração tributária” e penhora, por actuação da administração tributária na
constituição da garantia;
R) Esta configuração legal também parece indiciar uma justificada preferência atribuída pelo legislador às garantias com maior grau de liquidez que melhor assegurem o cumprimento da obrigação,
como acontece com a garantia bancária, caução e seguro-caução, concluindo-se não ser de incluir a fiança
como uma garantia admitida pelo legislador nos exactos termos em que preceituou o artigo em análise.
S) Acresce que o Tribunal a quo, em reforço da posição defendida na douta sentença sob recurso,
invoca o despacho n.º 642/2002, de 2002/03/11, do SEAF, o qual considera “a única tomada de posição
administrativa que conhecemos a propósito do tipo de garantias admissíveis para efeitos do disposto
no artigo 199.º”
T) Porém, como já defendeu a Fazenda Pública em sede de resposta aos presentes autos, tal
despacho não pacificou a interpretação do normativo em crise, uma vez que não detém eficácia para
vincular a AT, porquanto carecia da transposição em circular administrativa como condição de eficácia,
como o mesmo reconhece na sua parte final1 e ainda em conformidade com o disposto no art.º 55º do
CPPT e no art.º 68º-A da LGT, o que nunca aconteceu.
U) Porém, sem prescindir, e caso se considere ser de improceder este entendimento da Fazenda
Pública, importa então analisar se, admitidas outras garantias que não as elencadas do art.º 199º do
CPPT, a fiança se inclui como uma garantia idónea, em sede de execução fiscal, com vista à suspensão
dos processos executivos, desde que preenchidos os demais requisitos.
V) A arrecadação da receita fiscal, já em fase de cobrança coerciva, implica a realização, no PEF,
do princípio da efectividade da tutela judicial do direito do credor do imposto, que preside àquele processo judicial tributário, e necessariamente aos meios admissíveis de garantir a cobrança coerciva da
dívida tributária em vista da suspensão da execução.
W) Como tal, com a utilização da expressão “garantia idónea”, pretende-se significar que nem
todas as garantias serão sempre adequadas e que a indicação exemplificativa dos meios de garantia
bancária, caução ou seguro-caução, antes da alternativa “qualquer meio susceptível de assegurar os
créditos do exequente”, tem de entender-se como uma restrição pretendida pelo legislador dos demais
meios que poderão enquadrar-se no conceito de garantia idónea.
X) O escopo do processo judicial tributário de execução é sempre de assegurar a efectiva cobrança
da divida, designadamente no que às garantias a prestar para suspensão da sua tramitação respeita,
independentemente da qualidade do prestador.
Y) Apontando a lei, preferencialmente, para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia a
vinculação de um concreto bem ou valor a segurar a realização da divida exequenda, precavendo a
indiferenciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos,
aqueles que pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como
a garantia bancária, caução ou seguro-caução.
Z) A idoneidade da garantia reporta-se, assim, à sua susceptibilidade para determinar o pagamento da divida a curto prazo (em tempo útil), após citação para o efeito (cfr. n.º 2 do artº 200º do
CPPT), entendendo-se como pagamento da divida a entrega do correspondente montante em dinheiro
ou equivalente.
AA) A exigência de garantia, nos termos previstos no artº 199º do CPPT, visa pois assegurar a boa
cobrança dos créditos tributários, pelo que lhe é intrínseca uma exigência de liquidez num período de tempo
limitado e não se concebe a possibilidade da fiança ter os mesmos efeitos da garantia bancária, caução e
seguro-caução, desde logo, por ser uma garantia geral sobre todo o património do fiador, sem a eficácia absoluta própria dos direitos reais e que sofre todas as oscilações, para mais ou para menos, desse património.
BB) No plano cível, prevalece a noção de que a fiança - negócio jurídico pelo qual o fiador se
compromete, pessoalmente, a pagar uma divida de outrem é prestada no interesse do devedor, mas sim
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no do credor, que tem a faculdade de aceitar as que lhe sejam oferecidas, nomeadamente segundo um
juízo casuístico de conveniência, pois que o credor não pode ser constrangido a receber de terceiro a
prestação se a substituição o prejudicar (artº 767º, n.º 2 do CC).
CC) Por via da prestação da fiança é, pois, suposto o credor passar a ter como garantia de cumprimento da obrigação dois patrimónios - o do devedor que responde por uma divida própria e o do fiador
que responde por uma divida alheia (cfr. artº 627º do CC), não obstante o credor ter de concorrer, em
relação a ambos os patrimónios, com os restantes credores, sem que, para segurança da mesma divida,
haja garantia real constituída, pois, embora se trate de uma garantia especial das obrigações, quando
constituída, concede ao credor apenas uma garantia geral sobre o património de terceiro, sem qualquer
situação de privilégio.
DD) O que, por si só, pode significar que a massa patrimonial do fiador é insuficiente para o
cumprimento das suas obrigações, desconhecendo-se os restantes credores detentores de garantia geral
sobre esse mesmo património.
EE) É, pois, desde logo, e pelas características próprias do seu regime legal, uma garantia mais
frágil para o credor, por comparação com o que sucede com as garantias reais e a garantia bancária,
caução ou seguro-caução, sendo o valor pecuniário afiançado de mais incerta e morosa realização,
dadas as flutuações que o património do fiador pode sofrer, além das prerrogativas legais de que este,
normalmente, pode lançar mão para se recusar ao cumprimento.
FF) Estas razões têm ainda maior acuidade para efeitos de avaliar a prestação de garantia tendente
a suspender um PEF, atendendo à índole pública e indisponível da obrigação de imposto legalmente
liquidado.
GG) In casu, cumpre salientar que está em causa a segurança do pagamento de dívida tributária
vencida, legitimadora da actuação do órgão da execução fiscal, seguindo exigências maiores na assunção
das soluções adequadas à salvaguarda do interesse público no recebimento das quantias que lhe são
devidas, especialmente no tipo de garantia a aceitar.
HH) Assim, decorre do disposto no artº 199º, n.º 2 do CPPT, que a AT, expondo a falta de idoneidade da garantia concretamente apreciada, poderá recusá-la, uma vez que o critério pelo qual se há de
aferir da idoneidade, diante dos preceitos legais aplicáveis, é o de que, para funcionar como garantia,
a lei sugere que o meio concretamente oferecido terá de incidir sobre bens ou valores suficientes para
assegurar o pagamento da dívida exequenda e respectivo acrescido em tempo útil,
II) O que implicará sempre um acto de avaliação ou apuramento do valor da garantia concretamente
oferecida ou dos bens sobre que esta incida, sempre numa perspectiva de adequação ao montante do
crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito (cfr., por igualdade de razões, o artº 219º,
n.º 1 do CPPT).
JJ) Também por isso a exigência de idoneidade para garantia da dívida e acrescido terá de ser
colocada em busca da mais fácil e imediata realização do crédito e de ser directamente proporcional
ao quantitativo em causa, afastando qualquer susceptibilidade de variação ou indefinição dos valores
em que traduza.
KK) Acresce ainda que, toda a argumentação aqui vertida pela Fazenda Pública, em reforço da
posição defendida pela AT no despacho reclamado, ganha maior relevo pelo tipo de sociedade proposta
como garante da dívida, pois, figurando como fiadora uma SGPS, cujo objecto social, nos termos do
Dec.Lei n.º 495/88, de 30/12 (com as alterações introduzidas pelos Dec.Lei nºs 318/94, de 24/12, e
n.º 378/98, de 27/11 e pela Lei n.º 109-B/2001, de 27/12) é a gestão de participações sociais de outras
sociedades.
LL) O seu activo - regra geral - é constituído por participações financeiras e créditos sobre empresas participadas, caracterizada pela ausência de estrutura física e humana de suporte, estando-lhes
desde logo vedado, em termos gerais, adquirir ou manter na sua titularidade imóveis ou alienar ou
onerar as participações detidas antes de decorrido um ano sobre a sua aquisição (v. artº 5.º, n.º 1, als.
a) e b) do Dec.Lei nº495/88).
MM) De igual modo, estão impedidas de conceder crédito a sociedades por ela dominadas ou em
que detenham participações, em determinadas situações (cfr. art.º 5.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2 do Dec.
Lei n.º 495/88), pois não se verifica com segurança que essa ordem de actos corresponda tipicamente
à actividade legalmente autorizada, à adequada prossecução do objecto social.
NN) E, é ainda sabido que estas sociedades não detêm, muitas vezes, outro património que não
seja as participações sociais nas sociedades participadas, as quais constituem um tipo de activos altamente volátil, não só devido à sua oscilação em termos de valor de mercado, mas também devido à sua
possibilidade de liquidação e de transferência de património quase instantâneas.
OO) Não apresentando, em regra, estrutura física ou humana inerente, o que as torna sociedades
meramente “virtuais”, sem substancia física e que devem a sua existência legislativa vigente, auferindo
apenas rendimentos de natureza passiva.
PP) Ademais, tendo a SGPS por activo patrimonial relevante partes sociais noutras sociedades,
inscrito por valores escriturais estáticos que apenas revelariam a verdadeira realidade se conjugados
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com os balanços de cada uma das sociedades participadas, não se mostram por si só capazes de demonstrar a suficiência ou insuficiência do património da fiadora para garantir os créditos da reclamante,
QQ) E, porque o fiador se apresenta como um verdadeiro devedor do credor, de acordo com o
artº 627º, n.º 1, do CC, obrigando-se a pagar a divida de terceiro e respondendo pessoalmente com o
seu património, em nenhum momento anterior ao despacho reclamado o património da proposta fiadora
foi determinado rigorosamente pela mesma ou pela afiançada reclamante, sem prejuízo do consabido
risco financeiro normalmente atribuído à determinação do valor de participações sociais, sejam estas
cotadas em bolsa ou não, e da transmissibilidade inerente à actividade da sociedade que as detém, que
em abstracto poria sempre em causa a sua idoneidade.
RR) A maior ou menor segurança, certeza, celeridade que uma forma de garantia oferece para o credor pode ser medida objectivamente em função da determinação, em termos objectivos, da possibilidade
de incumprimento da obrigação de pagamento após interpelação para o efeito, tendo em conta o respectivo regime jurídico, o que decorre da prestação de uma fiança sem qualquer outra garantia associada.
SS) Uma garantia visa, no limite, assegurar que o credor receba o valor em divida, pelo que a
característica da liquidez em tempo útil se encontra intrínseca à idoneidade da mesma.
TT) Invocar que a AT poderá executar o património da entidade garante, face à razões expostas,
esvaziaria de conteúdo e sentido a exigência legal de prestação de garantia idónea com vista à suspensão
da tramitação do processo executivo, sendo que a característica da liquidez de uma garantia em tempo
útil é intrínseca à idoneidade da mesma, servindo de medida a maior ou menor segurança, certeza e
celeridade que a garantia oferece para o credor.
UU) Acresce ainda que resulta da douta sentença do Tribunal a quo que no que concerne à suficiência do património do fiador, do referido despacho nada consta que comprove que o fiador não
dispõe de património ou liquidez suficientes para suportar o pagamento do valor da fiança caso tal
seja necessário.
VV) Porém, redunda dos autos que a reclamante não carreou qualquer elemento adicional de forma
a atestar a idoneidade da fiança, tal como lhe competia, não justificando que a fiança, em concreto
oferecida, fosse capaz de assumir os compromissos assumidos, não conseguindo a reclamante demonstrar a suficiência da garantia apresentada, evidenciando o activo, o passivo e as obrigações entretanto
assumidas pela entidade garante, não sendo essa uma incumbência da AT (que apenas posteriormente
avaliará a veracidade do demonstrado e a sua aptidão).
WW) Pois, de harmonia com o consagrado nos arts 74º da LGT e 342º do CC, o ónus da prova dos
factos constitutivos do direito invocado pela reclamante incumbe à própria, devendo, no requerimento
em que oferece a garantia, demonstrar a idoneidade desta, por via da junção da imprescindível prova,
não logrando a reclamante efectuar a prova da idoneidade da garantia oferecida.
XX) E, para aferir da suficiência (ou não) da robustez económica do fiador para assegurar o
cumprimento da dívida, torna-se necessário analisar o valor da fiança, sendo que, no que a tal avaliação diz respeito, decidiu o douto Acórdão do TCAS, de 2000106/20, processo n.º 2986/9915, que “a
idoneidade se reporta ou é aferida não pelos valores morais ou sociais do fiador mas pelo valor do seu
património” e que, “a avaliação da capacidade económica ou do valor do património do fiador constitui
ónus do requerente”.
YY) Deve, pois, estar demonstrada a capacidade sustentada de pagar o montante a garantir e
é, como já se concluiu, o executado quem deve demonstrar a suficiência da garantia apresentada,
designadamente pela demonstração do activo, do passivo e das obrigações entretanto assumidas pela
sociedade garante.
ZZ) Porém, in casu, a reclamante não demonstrou oportunamente, para efeitos da decisão de aceitação da fiança, que esta constituía uma garantia susceptível de assegurar os créditos exequendos e que
tinha subjacente um lastro patrimonial indiciador da sua idoneidade, mas tão só que o capital social da
proposta fiadora, à data dos factos, era de € 42.800.000,00, não demonstrando quais os compromissos
já assumidos pela mesma fiadora.
AAA) Aliás, pela IES junta aos autos pela reclamante, constata-se que a proposta fiadora necessita
recorrer, com frequência, a fundos externos para financiar a sua actividade corrente.
BBB) Desta forma, ainda que se considerasse a fiança como tipo de garantia válida, não tendo
a executada e aqui reclamante provado a suficiência financeira da entidade garante, deve a fiança ser
considerada inidónea, pelo seu valor.
CCC) Ademais, concluiu ainda a douta sentença do Tribunal a quo, que “fazendo a SC Assets,
SGPS, SA parte de um dos maiores grupos económicos nacionais, cotada em bolsa, não está demonstrada que esta sociedade não detém capacidade financeira para solver a obrigação que assumiu através
da fiança que prestou (€19.136,00)”.
DDD) Ora, tendo em conta que a mesma sentença concluiu ainda que “[p]elos motivos expostos,
mostrando-se a garantia oferecida idónea para os efeitos previstos no artigo 199º n.ºº1 do CPPT”,
atreve-se a Fazenda Pública a concluir que o Mmº Juiz do Tribunal a quo considerou aqueles factos
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como factos notórios e, como tal, não carecendo de alegação e de prova (cfr. artº 514º do Código de
Processo Civil),
EEE) não desenvolvendo o seu raciocínio e dispensando-se de fazer a demonstração dos factos
respectivos.
FFF) No entanto, sendo um “facto notório” aquele que dispensa a respectiva prova por conter em si
mesmo, “no mecanismo da sua estrutura, uma prova preconstituída, uma prova formada anteriormente
ao processo e munida de maiores garantias externas do que as que o processo poderia dar”, também não
precisa de ser sustentado num raciocínio silogístico fechado, estruturado numa relação directa entre a
conclusão e as suas premissas.
GGG) Não considera, pois, a Fazenda Pública, salvo o devido respeito por melhor opinião, que
os referidos factos sejam factos notários ou do conhecimento geral, indiciadores da capacidade económica e financeira da fiadora, porquanto escapam à generalidade dos cidadãos nacionais e só estando
acessíveis a sectores mais ou menos restritos de cidadãos interessados com informação especializada
da área económica.
HHH) Ainda citando o referido aresto, “o que poderá ser notório é o nome «Sonae», que a esmagadora maioria dos cidadãos informados no nosso pais não deixará de associar a um grupo económico
importante”, mas desconhecendo a maioria dos mesmos cidadãos que a Spinveste – Gestão, SGII, SA,
integre tal grupo.
III) Entende, pois, a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença
sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e aplicação do disposto nas
normas legais aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a prestação da garantia para efeitos
de suspensão do PEF, mormente os arts 52º da LGT, 169º e 199º do CPPT.
1.2. A recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o douto e elucidativo parecer que consta
de fls. 301 a 303, no sentido de que o recurso não merecia provimento.
1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Em 09-01-2002 foi instaurado pelo Serviço de Finanças do Porto 6 (actual Porto 2) o PEF
n.º 3182200201010085, contra a sociedade Praedium Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário,
SA (actualmente SPINVESTE – GESTÃO IMOBILIÁRIA SGII, SA), para cobrança coerciva de IRC
relativo ao exercício de 1996, no montante de € 39.299,69 (fis.1, 2 e 123 do PEF);
2. Em 25-08-2011 e no seguimento da apresentação de um processo de oposição judicial no PEF
referido em 1., a reclamante foi notificada do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças
do Porto 2 (antigo Porto 6) para prestar, no prazo de 15 dias, garantia no montante de € 19.136,00 com
vista a suspender o referido PEF, nos termos do disposto no artigo 169º do CPPT (fls.115 a 118 que
aqui se dão por reproduzidas;
3. Em 09-09-2011, no seguimento da notificação referida em 2., a reclamante apresentou como
garantia para suspensão do PEF referido em 1. uma fiança em nome da sociedade SC ASSETS, SGPS,
SA, no montante de € 19.136,00, a qual consta do documento junto a fls.119, com o seguinte teor:
SC ASSETS, SGPS, SA., Pessoa Colectiva com o n.º 509 011 977 e sede no Lugar do Espido, Via
Norte, Concelho e Freguesia da Maia, com a capital social de € 42.800.000,00, aqui representada
pelo seu Administrador Marco Aurélio Topes Nunes e Procuradora Ivone Maria Pinho Teixeira da
Silva, com poderes para o acto, constitui-se, pelo presente documento, fiador da sociedade comercial
SPINVEST - GESTAO IMOBILIARIA, SGII, S.A., Pessoa Colectiva com o n.º. 502 035 218 e sede na
Avenida da Boavista, nºs 1277 /1281, Freguesia de Lordelo do Ouro, Concelho do Porto, perante o
Serviço de Finanças do Porto 2, ate ao montante de 619.136,00 (dezanove mil cento e trinta e seis
euros), que possa vir a ser devido para pagamento da divida do imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) relativo ao exercido/ano de 1996 e demais encargos fixados por aquela Secção
de Processo Executivo. A presente fiança é prestada para efeito de suspensão do processo de execução fiscal n.º 3182200201010085, até resolução definitiva do litigio jurídico-tributário que envolve
a liquidação exequenda, ficando da responsabilidade do fiador o pagamento, até à sobredita verba,
renunciando ao beneficio de excussão prévia previsto no artigo 638º do Código Civil.
4. Em 30-03-2012 o Chefe de Serviço de Finanças do Porto 2 proferiu o despacho de indeferimento
em causa nos presentes autos e constante de fls.173 a 175, com o seguinte teor:
“Tendo sido oferecida como garantia pelo(a) executado(a), em 09/09/2011, a fiança que consta
de pag(s) 119 a 121 dos presentes autos, com vista à suspensão do processo de execução fiscal supra
indicado, compete, nos termos do n.º 9 do art. 199º do Código de Procedimento e Processo Tributário
(CPPT), apreciar da idoneidade da mesma para poder produzir legalmente tal efeito.
Desde logo se verifica que a fiança não consta expressamente do artigo 199º do CPPT. Solução que
se compreende, pois se o património do devedor, que constitui a garantia geral dos créditos tributários,
nos termos do artigo 50º da Lei Geral Tributaria (LGT), inexistindo garantia real, em caso algum tem
essa aptidão, ilógico seria conferir essa possibilidade ao património de um terceiro, sem constituição
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de qualquer garantia real sobre o mesmo. Acresce ainda, que uma interpretação lógico-sistemática
dos números 1, 2 e 4 do artigo 199º do CPPT conduz à conclusão de que a única razão plausível pela
qual o legislador apenas vem exigir autorização administrativa tributária para a prestação do penhor
e da hipoteca voluntária, se deve ao facto de não pretender incluir, como idóneas, outras formas de
garantia consideradas mais débeis, como é o caso da fiança. Desta forma, verifica-se que as normas
dos números 2 e 4 deste artigo surgem como densificação ou especificação da parte final do n.º 1, como
atesta a utilização da expressão «ainda» no n.º 2, e «para efeitos do n.º 1» no n.º 4, donde resulta que
o elenco de garantias constante destes números é taxativo e não exemplificativo.
Nestes termos, apesar de o número 1 do artigo 199º do CPPT não conferir à Administração
Tributária qualquer possibilidade de escolha entre tipos de garantias, a vinculação que do mesmo
resulta está apenas determinada para as garantias ali expressamente elencadas (garantia bancária,
caução, seguro-caução), pelo que estas terão que ser sempre aceites, desde que de valor suficiente. Mas
apenas essas, sendo ilógico e insustentável entender que a Administração Tributária está vinculada à
aceitação de qualquer outra garantia, ainda que de maior fragilidade, como se verifica com a fiança.
O motivo subjacente à inclusão expressa daquelas garantias terá sido a sua liquidez, autonomia e
certeza inerente ao seu recebimento. Efectivamente, estas três figuras apresentam regulamentação
própria e controlo por parte das entidades de supervisão (Banco de Portugal e Instituto de Seguros
de Portugal), pelo que a sua liquidez e pagamento imediato se encontram assegurados pelo próprio
legislador, com a regulamentação específica a que estão sujeitas, o que as faz distinguir positivamente
das restantes garantias pessoais.
O regime legal a que está sujeita a fiança tem e especificidades próprias que diminuem a sua
eficácia garantística, nomeadamente:
i) A natureza pessoal deste tipo de garantia, que consiste apenas na possibilidade de o património
de outra pessoa servir de garantia ao pagamento de uma divida. Trata-se de uma garantia idêntica à
garantia geral das obrigações, dado que também património do devedor é a garantia geral da obrigação deste e a Lei não lhe confere qualificação de garantia susceptível/ de poder suspender a execução;
ii) A possibilidade de oscilação do património do fiador (o calcanhar de Aquiles da fiança, no
dizer de Antunes Varela), que reponde perante o(s) seu(s) próprio(s) credor(es)assim como perante
o(s) credor(es) do(s) afiançado(s);
iii) A possibilidade de o fiador se recusar ao cumprimento, podendo opor ao credor tanto os meios
de defesa que competem ao devedor principal, bem como aqueles que lhe são próprios;
As especificidades enunciadas podem conduzir à conclusão de que esta forma de garantia não assegura de forma suficiente os créditos do exequente no curto prazo (30 dias) que se encontra legalmente
previsto para pagamento após citação (art. 200º, n.º 2 do CPPT), pelo que não deverá ser considerada
idónea. No mesmo sentido, a redacção do número 3 do artigo 200º do CPPT, que obriga a que, no
processo de execução se façam constar os bens que foram dados em garantia, preceito impossível de
cumprir no caso da fiança (uma vez que se trata da totalidade do património do fiador), indicador de
que o legislador tinha em mente apenas aquelas garantias que expressamente enunciou.
Tendo ainda em atenção que a sociedade fiadora é uma Sociedade Gestora de Participações
Sociais, não se pode ignorar o facto de estas não deterem, muitas vezes, outro património que não seja
as participações sociais nas sociedades participadas. Esta ausência de estrutura física (e humana) de
suporte, assim como o facto de as participações sociais constituírem um tipo de activos altamente volátil, tendo em conta a sua oscilação em termos de valor de mercada, traduz-se numa possibilidade de
liquidação quase instantânea deste tipo de sociedades. Neste ponto de vista, a fiança prestada por uma
sociedade deste género poderá surgir como especialmente inadequada e inidónea para assegurar, com
algum grau de segurança, os créditos afiançados. De notar ainda que com a prestação da garantia em
análise, apenas fica vinculado, em caso de execução, o património da sociedade garante propriamente
dito, e não o do grupo de empresas que encabeça, motivo pelo qual apenas podem relevar as contas
individuais e não as consolidadas, uma ver que estas últimas reflectem não apenas o património da
sociedade garante propriamente dita mas também o valor e património das restantes empresas que
compõem o grupo de consolidação.
Por tudo o supra exposto, em obediência ao princípio da legalidade e na prossecução do interesse
público, recusa-se a fiança oferecida pelo executado (a) nos presentes autos de execução fiscal, por
falta de idoneidade do(a) mesma como garantia, com os fundamentos anteriormente expressos, razão
pela qual é insusceptível de produzir o efeito suspensivo pretendido. Notifique-se. “
5. Em 03-04-2012 a reclamante foi notificada do despacho referido em 4 (fls. 176 a 178).
6. Em 12-04-2012 a reclamante apresentou no Serviço de Finanças do Porto 2 Reclamação Judicial
contra o Despacho referido em 4 (fls.3);
7. Em 27-04-2012 foi proferido despacho pelo Chefe do OEF no qual mantém o despacho identificado em 4) (fls.213);
8. A reclamante é detida a 100% pela sociedade SC Assets, SGPS, SA (facto admitido por acordo);
9. A sociedade SC Assets, SGPS, SA integra o Grupo Sonae Capital (facto admitido por acordo);
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10. À data dos factos, a sociedade SC Assets, SGPS, SA possuía um capital social de € 42.800.000,00
(fls.101).
3. A questão em apreciação no presente recurso consiste em saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento em matéria de direito ao julgar procedente a reclamação deduzida contra o
despacho do Exm.º Chefe do Serviço de Finanças do Porto 2 que indeferiu o pedido de prestação de
garantia formulado pela sociedade executada SPINVESTE – GESTÃO IMOBILIÁRIA SGII, S.A.,
através de fiança a prestar pela sociedade SC ASSETS, SGPS, S.A., para efeitos de suspensão da execução fiscal n.º 3182200201010085.
Tal sentença, louvando-se na jurisprudência uniforme e pacífica da Secção Tributária do Supremo
Tribunal Administrativo e do Tribunal Central Administrativo Norte, que expressamente cita, anulou
o acto reclamado com a seguinte e essencial motivação: (i) a enumeração das garantias a que alude
o art. 199.º, n.º 1, do CPPT não é exemplificativa, e tal norma não veda o reconhecimento da fiança
como meio de prestação da garantia; (ii) a idoneidade da fiança oferecida deve ser aferida pelo órgão
de execução fiscal caso a caso, com vista à determinação da capacidade do fiador para pagar o valor
garantido.
E, como aí se deixou explanado, «a SC Asset, SGPS, SA, constitui-se fiadora da executada pelo
valor da garantia fixada pelo órgão da execução fiscal e nele renúncia ao benefício de excussão prévia
previsto no artigo 638º do Código Civil, facto este que, desde logo, coloca em causa a afirmação da
AF de que a fiança apresentada não garante com eficiência e celeridade a cobrança do devido e acrescido, uma vez que a renuncia a tal beneficio torna ainda mais célere para a AF a eventual execução
do património do fiador, podendo aceder ao mesmo directa e imediatamente.
Por outro lado, também não é de aceitar o argumento da AF de que a garantia oferecida não
confere a liquidez e garantia de pagamento imediato que outras garantias conferem, pois ao invocar
este fundamento a AF está a basear-se em parâmetros que, seguramente, não integram o critério
legal de aferição da idoneidade dessa garantia, pelo que viola o principio da legalidade a que está
vinculada (...).
Acresce que, e no que concerne à suficiência do património do fiador, do referido despacho nada
consta que comprove que o fiador não dispõe de património ou liquidez suficiente para suportar o
pagamento do valor da fiança caso tal seja necessário, valor esse que, convém aqui sublinhar, perfaz
o montante de € 19.136.00, o qual, atento o capital social da sociedade fiadora, corresponde a aproximadamente 0,045% do mesmo.
Finalmente, não é também de aceitar que se fundamente a recusa em aceitar uma fiança pelo
facto de o fiador ser uma sociedade gestora de participações sociais, sociedades essas desprovidas
as mais das vezes de qualquer património físico (e humano), pois cada situação deve ser analisada
e comprovada casuisticamente, o que in casu não foi feito, como também nada justifica o desvalor
deste tipo de património detido por fiadores, pois é do conhecimento geral que o recurso a este tipo
de sociedades, em regra a grandes grupos económicos, se multiplicaram com vista a permitir a esses
grupos controlar mais facilmente outras sociedades dentro do grupo e, bem assim, uma mais fácil
realização das operações necessárias ao desenvolvimento das suas actividades (aumentos de capitais,
aquisições de outras sociedades, alienação de sociedades, etc).
Ou seja, fazendo a SC Assets, SGPS, SA parte integrante de um dos maiores grupos económicos
nacionais, cotado em bolsa, não está demonstrada que esta sociedade não detém capacidade financeira
para solver a obrigação que assumiu através da fiança que prestou (€ 19.136,00).
No mais diga-se, que acresce razão à reclamante quando refere que administração carece de
discricionariedade sobre a aceitação de determinada garantia para efeitos de suspensão de processo
de execução, pois a aceitação de determinada garantia não envolve por parte da AF qualquer tipo de
conhecimento técnico especifico. (...)
No caso dos autos, não estamos perante conhecimentos técnicos específicos necessários à tomada
de decisão, pois tais conhecimentos são essencialmente jurídicos, não sendo específicos da Administração Tributária. (...)
Como se referiu no já citado Acórdão do STA nº0208/12, proferido em 14-03-2012, “o órgão da
execução fiscal, perante o oferecimento de garantia mediante fiança, e não se questionando a capacidade
do fiador se obrigar nem os quantitativos e prazos dos nºs 5 e 6 do art. 199º do CPPT, deve limitar-se,
com vista à averiguação da respectiva idoneidade, se afiança é ou não susceptível de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, maxime em face do património do fiador. O legislador,
na definição da idoneidade legalmente necessária da garantia a prestar para efeito da suspensão do
processo executivo, apenas exigiu que a mesma fosse suficiente para assegurar o pagamento dos créditos em cobrança e do acrescido. Assim, e pese embora uma inegável margem de discricionariedade
que assiste à AT nesta matéria, a verdade é que não podem relevar-se como fundamentos válidos os
atinentes ao grau de liquidez da garantia.
Porém, essa margem de discricionariedade é limitada quer pela própria lei, quer por uma série
de outros princípios que norteiam o exercício da actividade administrativa.
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Como se escreveu no Acórdão do STA proferido no processo nº0786/11, de 21-09-2011, “0 facto
do n.º 2 art. 199º do CPPT conceder à administração tributária alguma margem de autodeterminação
na decisão sobre a idoneidade do penhor ou da hipoteca voluntária oferecida pelo executado, não
significa que apreciação da exactidão dos elementos por ela considerados nessa avaliação estejam
excluídos do controle judicial. Para além da correcção da interpretação da norma e da verificação
dos pressupostos da sua aplicação, que no caso não está em causa, restará sempre a observância do
principio da proporcionalidade, ou seja, do «iter» lógico seguido pela Administração na valoração
dos elementos da situação concreta e da correcção interna dos raciocínios lógico-discursivos que
presidiram à aplicação da norma ao caso concreto.”
Não se está, assim, perante qualquer margem de escolha por parte da AF, em que esta possa
livremente optar por aceitar ou não determinada garantia idónea, tal aceitação está dependente apenas
de estarmos perante uma garantia susceptível de assegurar os créditos exequentes. (...)».
A Fazenda Pública discorda dessa decisão, reiterando, por um lado, que o artigo 199.º do CPPT
não admite a fiança como modo de constituição da garantia e, por outro lado, que caso se considere
improcedente este entendimento, sempre deveria julgar-se como não idónea a fiança prestada, não
só face aos obstáculos decorrentes de a fiadora ser uma Sociedade Gestora de Participações Sociais,
como pelas dificuldades ligadas à avaliação, em concreto, da idoneidade dessa fiança e relacionadas
com o facto de, por exemplo, não sendo possível prever a data em que o fiador poderá vir a ser chamado a cumprir em lugar do primitivo devedor, a avaliação da idoneidade da fiança configurar tarefa
praticamente impossível de concretizar. Por fim advoga que a Reclamante não teria logrado provar a
idoneidade, em concreto, da garantia oferecida.
A questão foi já, porém, apreciada em diversos arestos desta Secção do STA, que se pronunciaram,
de forma reiterada e unânime, no sentido da admissibilidade, em abstracto, da fiança como garantia
idónea com vista à suspensão do processo de execução fiscal, bem como no sentido de que a sua idoneidade em concreto está sujeita a uma apreciação casuística pelo órgão competente da Administração
Tributária em face da susceptibilidade do património do fiador responder pelo integral pagamento da
dívida exequenda e do acrescido, só podendo ser recusada se se puder concluir, perante razões objectivas, que ela não garante, em concreto, o integral pagamento da quantia exequenda e do acrescido.
Isto é, a Administração Tributária não pode recusar a fiança oferecida em nome da segurança absoluta
na cobrança do seu crédito e com total desprezo pelos interesses legítimos da executada – cfr. entre
outros, os acórdãos proferidos em 15.02.2012, no recurso n.º 126/12; em 14.03.12, no recurso
n.º 208/12; em 27.06.2012, no recurso n.º 654/12; em 12/09/2012, nos recursos ns.º 866/12 e 908/12;
e em 19/09/2012, nos recurso ns.º 909/12 e 897/12.
É esse entendimento que se reitera, sem necessidade de considerações complementares, já que a
Recorrente não aduziu qualquer argumento novo, não apreciado nos aludidos acórdãos.
Nesta conformidade, dada a bondade e acerto da sentença impugnada, que recolhe entendimento convergente e pacífico da jurisprudência não só desta Secção do STA como dos TCA (1), e
face ao disposto nos artigos 713º n.º 5 e 726º do CPC, importa apenas remeter, como efectivamente
se remete, para os fundamentos da decisão impugnada. O que significa que a decisão merece confirmação, quer na parte em que entendeu que a fiança é legalmente admissível como modalidade
de garantia prevista no artº 199º do CPPT, quer na parte em que concluiu que a decisão de recusa
de garantia da fiança assentou em parâmetros que não integram o critério legal de aferição da idoneidade dessa garantia.
Resta salientar que não tendo a Administração Tributária procedido, no acto reclamado, à avaliação em concreto da garantia oferecida – como, aliás, bem salienta a sentença recorrida ao realçar que
do «referido despacho nada consta que comprove que o fiador não dispõe de património ou liquidez
suficiente para suportar o pagamento do valor da fiança caso tal seja necessário» e que «cada situação
deve ser analisada e comprovada casuisticamente, o que in casu não foi feito» - não há que analisar, em
sede de recurso, se se encontra ou não provada, em concreto, a idoneidade da garantia oferecida através
desta fiança a prestar pela sociedade SC ASSETS, SGPS, S.A. para efeitos de suspensão da execução
fiscal n.º 3182200201010085, matéria que só à Administração Tributária cabe analisar.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino Ribeiro.
(1) Vide, entre outros, os seguintes acórdãos: do TCA Norte de 23/11/2011, no recurso n.º 1497/11.9BEPRT; de 30/11/2011,
no recurso n.º 1423/11.5BEPRT; de 18/01/2012, no recurso n.º 2615/11.2BEPRT. E do TCA Sul de 6/05/2010, no recurso
n.º 3966/10, disponível
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Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Garantia. Fiança. Caso julgado.
Sumário:
I — Se o tribunal, bem ou mal (aqui não cumpre apreciar), aferiu a idoneidade da
fiança prestada em concreto, em face da susceptibilidade do património do fiador
responder pela dívida exequenda e pelo acrescido, e afirmou que essa garantia
era idónea para o fim visado (suspensão da execução fiscal), sendo esse um dos
fundamentos por que anulou a decisão administrativa de indeferimento da prestação de garantia mediante a prestação dessa fiança, o trânsito em julgado dessa
sentença por falta de recurso (cf. art. 677.º do CPC) faz com que se tenha formado
caso julgado material a esse respeito (cf. artigos 671.º, n.º 1, e 673.º, do CPC).
II — Nesse caso, não pode a AT, sob pena de nulidade (cfr. artigo 133.º, n.º 2, alínea h),
do CPA), praticar novo acto de indeferimento da prestação de garantia mediante
aquela fiança com fundamento na sua inidoneidade em concreto, a menos que
invoque novos e diferentes motivos e qual a razão por que não foram inicialmente
invocados.
Processo n.º 922/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Modelo Continente Hipermercados, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Modelo Continente Hipermercados, S.A.” (adiante Executada,
Reclamante ou Recorrida), na qualidade de incorporante, por fusão, da sociedade denominada “Hipotética – Comércio Retalhista, S.A.” (1), invocando o disposto no arts. 276.º e 278.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamou junto do Juiz do Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto da decisão do órgão da Administração tributária (AT) que lhe indeferiu o pedido de
prestação de garantia através de fiança por ela formulado ao abrigo do disposto no art. 169.º, n.º 2, do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), em ordem à suspensão da execução fiscal
por a Executada ter manifestado a intenção de impugnar administrativa ou judicialmente a liquidação
do imposto que está na origem da dívida exequenda.
A Executada pediu que aquela decisão fosse anulada com o fundamento de que a mesma enferma
de violação de lei. Alegou, em resumo e no que ora nos interessa, que a AT violou anterior decisão judicial que, considerando idónea a fiança em causa, anulou anterior decisão administrativa que indeferira
a prestação de garantia por esse meio.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a reclamação procedente e, em
consequência, declarou nulo o acto reclamado.
Para tanto, considerou, em síntese, que
O acto de indeferimento do pedido de prestação de garantia consubstancia um acto administrativo
em matéria tributária;
Antes da decisão ora reclamada, já a AT havia proferido uma outra decisão de indeferimento do
pedido de prestação da garantia através da mesma fiança, decisão esta que foi anulada em sede de reclamação judicial por sentença transitada em julgado e com o fundamento de que a fiança apresentada
pela Executada constituía uma garantia idónea para o fim pretendido – a suspensão da execução fiscal –,
ou seja, conhecendo do mérito da causa, tendo inclusive considerado que a fiadora tinha capacidade
económica e financeira para prestar a fiança;
Essa decisão judicial formou caso julgado material, tendo como um dos seus efeitos – efeito
preclusivo complementar – a impossibilidade da AT renovar o acto anulado, a menos que, invocando
novos motivos, consiga, por via da fundamentação, demonstrar objectivamente que eles são diferentes
e qual a razão por que não foram inicialmente considerados;
Porque a AT não logrou essa demonstração, o acto ora reclamado deve ser entendido como praticado com o intuito de defraudar o resultado querido pela sentença anulatória e, em consequência,
ser declarado nulo, nos termos do disposto no art. 133.º, n.º 2, alínea h), do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), aplicável ex vi do art. 2.º, alínea d) do CPPT.
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1.3 A Fazenda Pública (adiante também Recorrente) não se conformou com essa sentença e
dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento
de interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor (2):
«
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de
atos do órgão de execução fiscal deduzida contra o despacho proferido em 2012/02/07, pelo substituto
legal do Diretor de Finanças do Porto, no âmbito do PEF com o n.º 1821201101017250, que corre
termos no SF de Matosinhos 1,
B. em que é executada Hipotética – Comércio Retalhista, SA 17 [17 Incorporada, por fusão, pela
ora reclamante Modelo Continente – Hipermercados, SA, pessoa coletiva n.º 502 011 475] e no qual
se encontra em cobrança coerciva uma dívida exequenda, relativa a IVA dos anos de 2009 e 2010, no
montante de € 676.054,32.
C. O despacho reclamado concluiu pela falta de idoneidade da garantia oferecida, para efeito de
suspensão da execução, na modalidade de fiança e no montante de € 857.905,09, após análise circunstanciada da documentação entregue pela fiadora, Sonae MC – Modelo Continente SGPS, SA, para
efeitos de comprovação da sua capacidade económica.
D. Vem a reclamante, por via dos presentes autos, peticionando, a final, a revogação do despacho
reclamado e a aceitação da garantia para efeitos de suspensão da execução, alegar que o despacho
controvertido incorre na violação da sentença proferida em 2011/07/31, no âmbito do processo de reclamação dos atos do órgão de execução fiscal que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto sob o n.º 1499/11.5BEPRT e que ordenou a anulação do despacho do chefe do SF, datado
de 2011/04/05 18 [18 Despacho este que indeferiu a prestação da fiança, ora controvertida, por falta de
idoneidade, tendo por base, essencialmente, a sua falta de liquidez, atenta a prossecução do interesse
público na regular cobrança dos tributos legalmente devidos].
E. A douta sentença recorrida julgou a presente reclamação procedente, com a consequente anulação do despacho reclamado, por entender verificada a ofensa do caso julgado, porquanto considerou
que na sentença transitada em julgado a fiança apresentada foi considerada idónea para garantir a
dívida exequenda e suspender a execução, “tendo sido considerada, aliás, a existência de capacidade
económica e financeira da fiadora, enquanto facto notório” e que,
F. a ser assim, “não é dada à AT a possibilidade de se pronunciar novamente sobre essa mesma
fiança e considerá-la, mais uma vez, inidónea, desta feita com uma fundamentação em parte diferente
daquela que foi usada na primitiva decisão de indeferimento da garantia e que foi objeto de anulação
por este Tribunal”, “sob pena de ofensa do caso julgado”.
G. Ora, contrariamente ao sentenciado, e com o devido respeito que nos merece a decisão do
Tribunal a quo, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na sua contestação, de que
não padece o ato controvertido de qualquer ilegalidade, antes enfermando a douta sentença sob recurso
de erro de julgamento de direito.
H. Acontece que, na primeira reclamação dos atos do órgão de execução fiscal, já melhor identificada, peticionava a aqui reclamante a ilegalidade do mencionado despacho do chefe do SF, datado
de 2011/04/05, por o mesmo enfermar dos vícios de falta de fundamentação e de violação de lei,
I. Sendo que a fundamentação do despacho então reclamado se resumia, essencialmente, à consideração de que a garantia oferecida (fiança) não consubstancia uma garantia que proporcione o necessário
grau de liquidez, atendendo, quer à prossecução do interesse publico da regular cobrança dos tributos
devidos ao Estado, quer ao facto do valor monetário que lhe está subjacente não ser realizável de forma
certa e célere, em sede da respetiva execução, não consubstanciando, assim, uma garantia idónea.
J. A sentença então proferida, embora tendo concluído pela inexistência do invocado vício de
falta de fundamentação, entendeu padecer o despacho controvertido do vício de violação de lei, uma
vez que a garantia não foi aceite como garantia idónea, nos termos do disposto no artº 199º do CPPT,
uma vez que,
K. “[n]o caso dos autos, está em causa um montante de € 857.905,09, para cuja garantia a Reclamante ofereceu uma fiança prestada pela sociedade Sonae MC, Modelo Continente, SGPS, S.A.,
aceitando esta, inclusive renunciar ao beneficio de excussão prévia – assumindo-se como principal
pagadora. Perante tais circunstâncias e sendo a capacidade económica e financeira fiadora do conhecimento público – o que aliás, nem sequer vem questionado no ato reclamado – afigura-se-nos que a
fiança oferecida não podia deixar de ser considerada idónea e aceite como garantia de dívida exequenda”
19 19
[ Sublinhado nosso].
L. Facilmente se constata que o ato inicialmente reclamado limitou a sua análise à idoneidade da
garantia apresentada, em abstrato, sendo que,
M. na primeira reclamação, solicitou a aqui reclamante, para o que aqui nos interessa, a anulação
do ato administrativo que atribuiu inidoneidade da fiança enquanto tipo garantístico, a ser aceite perante
o disposto no n.º 1 do artº 199º do CPPT e,

2947
N. foi precisamente essa matéria que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto apreciou, nos
estritos termos que lhe foram peticionados, face aos factos ínsitos nos autos e, em especial, à fundamentação do ato reclamado.
O. Isto é, concluiu que a fiança oferecida era idónea, como meio de garantia a prestar nos termos
do disposto no artº 199º do CPPT, conforme pretendia a reclamante, sendo que,
P. em parte alguma do primeiro ato reclamado é feita uma análise da capacidade económica da
entidade fiadora 20 [20 Relativamente a um caso semelhante, pronunciou-se o TCA Norte, em 2012/01/27,
no processo n.º 2614/11.4, concluindo que “O OEF indeferiu a prestação de garantia através de fiança,
sem nunca colocar em causa a idoneidade da fiança concretamente prestada para garantir a boa cobrança
da quantia exequenda e, portanto, sem nunca questionar a real capacidade económico-financeira da
fiadora. Assim, não tendo tais fundamentos estado sequer na base da decisão administrativa impugnada,
não poderiam ter sido considerados pelo Tribunal a quo”.], como, aliás, também o reconhece a própria
reclamante no âmbito da sua reclamação, bem como a sentença ora recorrida, ao afirmar que o novo
despacho de indeferimento tem uma fundamentação diferente do ato anteriormente reclamado.
Q. A análise relativa à capacidade financeira da fiadora só ocorreu com o novo ato agora reclamado,
o qual indeferiu a garantia apresentada, desta feita, com base na sua insusceptibilidade de garantir os
créditos tributários em face da sua incapacidade económica.
R. Inexiste, pois, qualquer conflito entre o plasmado na douta sentença proferida na primeira reclamação intentada (processo n.º 1499/11.5BEPRT) e o conteúdo do novo ato que indeferiu o pedido com
base na incapacidade económica da fiadora, que possa sequer ser encarado como violação de caso julgado.
S. Ademais, o órgão de execução fiscal, no seu dever de atuação, apreciou a capacidade patrimonial
da fiadora, como era sua obrigação legal, já que, insista-se, nunca o tinha concretizado até ao momento
em que foi proferido o despacho sob reclamação,
T. cumprindo o julgado 21 [21 V. Os doutos Acórdãos do TCA Norte, de 2011/11/30, processo
n.º 1423/11.5 e de 2011/12/20, processo n.º 2572/11.5.], admitindo e aceitando a fiança como meio
de prestar garantia, mas analisando-a, porém, sob um ponto de vista concreto, distinto do que havia
considerado no primeiro dos despachos controvertidos.
U. Com o devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública aceitar, como parece ser
pretendido, que o facto da primeira sentença controvertida ter entendido que a fiança, nos termos analisados no primeiro dos despachos que a apreciou, deveria ter sido aceite como garantia, obrigaria a que
a AT aceitasse também que o património da fiadora é apto a garantir a dívida exequenda e acrescido,
calculado nos termos do disposto no artº 199º, n.º 6 do CPPT.
V. Em conformidade com o disposto nos artºs 100º da Lei Geral Tributária (LGT) e 173º, n.º 1 do
Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) 22 [22 Este, aplicável ex vi artº 2º, alínea c)
do CPPT], perante aquela decisão judicial anulatória, o órgão de execução fiscal estava obrigado a
praticar os atos jurídicos e materiais necessários à reintegração da ordem jurídica violada.
W. E, estando a ordem jurídica violada, no entendimento da decisão judicial, porque o n.º 1 do
artº 199º do CPPT compreende a fiança como meio adequado à prestação da garantia, pela decisão
administrativo-tributária agora reclamada, com a aceitação da mesma, ficou inevitavelmente restabelecida a legalidade violada,
X. Constatando-se que o órgão de execução fiscal cumpriu o seu dever de executar o julgado
anulatório, com a retoma do procedimento tributário e a emissão de um novo ato decisório que acatou
a ordem judicial, afastando o vício imputado pela sentença anulatória.
Y. O sentenciamento judicial não onerou o órgão de execução fiscal na obrigação de decidir que
a fiadora é idónea economicamente para garantir o montante em execução e acrescido, ou seja, não lhe
colocou um “efeito vinculante pleno” quanto a esta matéria, sendo que,
Z. nenhuma outra pretensão foi sujeita a apreciação e decisão do Tribunal, sendo que, apreciar e
decidir um pedido nesse sentido constituiria nulidade, pois a condenação tem de conter-se nos limites do
pedido, ou seja, da pretensão material (artº 661º, nº1 CPC), sendo o pedido “o objeto imediato material
do processo” 23 [23 Castro Mendes, in Direito Processual Civil, II vol., 1969, p. 7].
AA. Diga-se ainda que aceitar a primeira decisão judicial, com os efeitos que ora se pretendem
assacar, poderia redundar numa clara violação de disposições legais, em matéria de disponibilidade de
créditos tributários, podendo produzir um efeito claramente pernicioso, uma vez que,
BB. poderia a AT ver-se obrigada a aceitar a prestação de uma garantia de valor diminuto, para
garantir um PEF instaurado para cobrança coerciva de uma avultada dívida, resultando num claro
prejuízo para o interesse público na regular cobrança dos créditos tributários.
CC. Resulta, assim, que o novo ato (aqui reclamado) foi proferido sem ofensa do caso julgado,
já que o fundamento deste último indeferimento não foi idêntico ao do ato anulado 24 [24 V. o douto
Acórdão do STA, de 2011/12/07, processo n.º 0419/11, disponível em www.dgsi.pt.].
DD. Acresce que, não obstante a douta sentença sob recurso referir que no douto decisório proferido
no âmbito da primeira reclamação foi considerada “a existência de capacidade económica e financeira
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da fiadora, enquanto facto notório”, o certo é que, com o devido respeito pelo que assim vem decidido,
entende a Fazenda Pública que o facto a que se refere não pode ser considerado como facto notório.
EE. A sentença proferida no âmbito da primeira reclamação refere que “[n]o caso dos autos, está
em causa um montante de € 857.905,09, para cuja garantia a Reclamante ofereceu uma fiança prestada
pela sociedade Sonae MC, Modelo Continente, SGPS, S.A., aceitando esta, inclusive renunciar ao
beneficio de excussão prévia – assumindo-se como principal pagadora. Perante tais circunstâncias e
sendo a capacidade económica e financeira fiadora do conhecimento público – o que aliás, nem sequer
vem questionado no ato reclamado – afigura-se-nos que a fiança oferecida não podia deixar de ser
considerada idónea e aceite como garantia de divida exequenda” 25 [25 Sublinhado nosso].
FF. A expressão ali utilizada (“sendo a capacidade económica e financeira fiadora do conhecimento
público”) leva a concluir que a Mma Juíza do Tribunal a quo considerou que tal facto consubstancia um
facto notório e que, por isso, não carecia de alegação e de prova (artº 514º do Código de Processo Civil CPC), não desenvolvendo o seu raciocínio e dispensando-se de fazer a demonstração dos factos respetivos.
GG. Porém, sendo “facto notório” aquele que dispensa a respetiva prova, por conter em si mesmo,
“no mecanismo da sua estrutura, uma prova preconstituída, uma prova formada anteriormente ao processo e munida de maiores garantias externas do que as que o processo poderia dar” 26 [26 José Alberto
dos Reis, in Código de Processo Civil Anotado, Vol. III, 4.ª ed./reimp, Coimbra, Coimbra Editora,
p. 262], também não precisa de ser sustentado num raciocínio silogístico fechado, estruturado numa
relação direta entre a conclusão e as suas premissas 27 [27 Segue-se aqui de perto o que neste sentido foi
decidido pelo douto Acórdão do TCAN, de 2011/11/30, Processo n.º 01423/11.5BEPRT].
HH. Não considera, pois, a Fazenda Pública, salvo o devido respeito por melhor opinião, que o
facto da capacidade económica e financeira da fiadora seja facto notório ou do conhecimento geral,
escapando à generalidade dos cidadãos nacionais e só estando acessíveis a setores mais ou menos
restritos de cidadãos interessados em informação especializada da área económica.
II. Ainda citando o referido aresto, “o que poderá ser notório é o nome «Sonae», que a esmagadora
maioria dos cidadãos informados no nosso país não deixará de associar a um grupo económico importante, que a «Sonae MC, Modelo Continente, SGPS, S.A» integrará. Bem como a marca «Modelo» e
«Continente», que o comum cidadão associará sem esforço aos hipermercados que o grupo implantou
por todo o país”.
JJ. Acresce que, a anulação judicial do ato tributário implica o desaparecimento de todos os seus
efeitos ex tunc, tudo se passando como se o ato anulado não tivesse sido praticado, devendo a reintegração completa da ordem jurídica violada ser efetuada de acordo com a teoria da reconstituição da
situação atual hipotética 28 [28 Cfr. Diogo Freitas do Amaral, A execução das sentenças dos Tribunais
Administrativos, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 1997, p.70; Diogo Leite de Campos e Outros, Lei
Geral Tributária comentada e anotada, 3ª.edição, Lisboa, Vislis, 2003, p.519],
KK. conduta esta que o órgão de execução fiscal adotou e seguiu, pois a nova decisão por si emitida
não corresponde a um ato idêntico com o mesmo vício individualizado e condenado pelo julgador no
processo de reclamação n.º 1499/11.5BEPRT, estando assim totalmente afastada a hipótese de nulidade,
por ofensa do caso julgado 29 [29 “O princípio do respeito do caso julgado não impede a substituição do ato
anulado por outro idêntico desde que a substituição se faça sem repetição das ilegalidades determinantes
da anulação” - cfr. o douto Acórdão do TCA Norte, de 2012/01/20, processo n.º 00851/07.5BEPRT.
Veja-se ainda o Acórdão do mesmo TCAN, de 2011/01/13, processo n.º 00832/10.1BEPRT, ambos
disponíveis em www.dgsi.pt.]..
LL. Perante o ato anulado a AT não estava impossibilitada de proceder à elaboração e prolação
de novo despacho, a suprir as deficiências apontadas, tal como se verificou in casu,
MM. tendo praticado os atos necessários à reintegração da ordem jurídica violada, aceitando
não só admitir a garantia prestada sob a forma de fiança, mas complementarmente, porque essencial
ao thema, considerando que a fiadora não possui capacidade económico-financeira para assegurar o
crédito da AT.
NN. Ora, o princípio do respeito do caso julgado pressupõe exatamente esta atuação, não a impede, já que tal princípio obriga a substituição do ato anulado por outro, desde que a substituição do
ato anulado se faça sem repetição das ilegalidades determinantes da anulação, tal como aqui aconteceu.
OO. A AT na análise ponderada e casuística da fiadora, tendo por base todos os elementos contabilísticos, económicos e financeiros ao seu dispor, conclui que “[o] tipo de sociedade da empresa que
se oferece como garante Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, SA, por regra, caracteriza-se por falta
de estrutura física e humana de suporte, sendo o seu património constituído apenas por participações
sociais, o que torna estas empresas suscetíveis de liquidação e de transferência de património quase
imediata, retirando idoneidade à garantia que pretende prestar para assegurar o crédito em questão”.
PP. Para tal e como melhor resulta do despacho controvertido, a AT fez uma análise, designadamente, da IES do ano de 2010 da fiadora e dos compromissos por esta assumidos, concluindo que a
fiadora “terá alguma dificuldade em obter a liquidez necessária à boa execução da garantia no prazo
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de tempo útil previsto na lei, antes de esta presumir que o garante entra em incumprimento, e que se
encontra fixado pelo n.º 2 do art.º 200.º do CPPT em 30 dias”.
QQ. Constitui entendimento jurisprudencial pacífico que os limites objetivos do caso julgado
das decisões anulatórias de atos administrativos, seja no que respeita ao efeito preclusivo, seja no que
respeita ao efeito conformador do futuro exercício do poder administrativo, determinam-se pelo vício
que fundamenta a decisão (causa de pedir), encontrando-se a eficácia de caso julgado anulatório circunscrita aos vícios que ditaram a anulação contenciosa do ato, nada obstando a que a AT emita novo
ato com idêntico núcleo decisório mas liberto dos referidos vícios 30 [30 Veja-se o Acórdão do Pleno do
STA, de 2003/05/08, disponível em www.dgsi.pt.].
RR. Para fundamentar a sua decisão, em sede de primeira reclamação, o Tribunal Administrativo e
Fiscal do Porto, pronunciando-se sobre a ilegalidade substancial do ato então reclamado, expendeu, entre
o mais, que “a decisão reclamada padece do vício de violação de lei”, porquanto, “sendo a capacidade
económica e financeira fiadora do conhecimento público (…) afigura-se-nos que a fiança oferecida não
podia deixar de ser considerada idónea e aceite como garantia de divida exequenda”.
SS. A anulação do ato decorreu, assim, do reconhecimento de um vício de violação de lei, perfeitamente delimitado, impedindo o alcance deste caso julgado a AT de renovar o ato nos mesmos termos
antes expendidos (efeito preclusivo).
TT. Pelo que, pelo conspecto do novo ato praticado, ora contestado, afigura-se que o mesmo foi
proferido sem ofensa do caso julgado, já que não se limitou a analisar, em abstrato a garantia prestada,
UU. Motivo pelo qual entende a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo que vem decidido
pelo Tribunal a quo, inexistir ofensa do caso julgado.
VV. Em suma, a douta sentença sob recurso conclui que, considerando os motivos que levaram
à anulação do primeiro ato praticado pela AT, estava esta impedida de o renovar nos termos em que
o fez, por força do efeito preclusivo do caso julgado, nomeadamente porque a mesma nunca aduziu
quaisquer fundamentos para a alteração do enquadramento a que procedeu no ato renovatório, o que
importaria a nulidade do ato praticado 31 [31 Em conformidade com o disposto no artº 133º, nºs 1 e 2,
alínea h) do Código do Procedimento Administrativo (CPA).].
WW. Por outro lado, o órgão de execução fiscal atuou em conformidade com o estatuído no disposto no artº 100º da LGT e no estrito cumprimento do prescrito no artº 173º, n.º 1 do CPTA.
XX. Como vem assinalando de modo reiterado a jurisprudência dos nossos tribunais superiores
“a execução das sentenças anulatórias dos tribunais administrativos impõe à AT o dever de desenvolver
uma atividade de execução por forma a pôr a situação de facto de acordo com a situação de direito
constituída pela decisão de provimento do recurso contencioso, o que se traduz em dois aspetos:
- por um lado, no dever de respeitar o julgado, conformando-se com o conteúdo da sentença e
com as limitações que daí resultam para o eventual reexercício dos seus poderes (efeito preclusivo,
inibitório ou conformativo);
- por outro lado, no dever de reconstituir a situação que existiria se não tivesse sido praticado o
ato ilegal ou se esse ato tivesse sido praticado sem a ilegalidade que deu causa à anulação (princípio da
reconstituição da situação hipotética atual)” 32 [32 Neste sentido, veja-se o Acórdão do Pleno do STA,
de 2008/07/02, recurso n.º 1328-A/03, disponível em www.dgsi.pt.].
YY. O efeito preclusivo da sentença anulatória, que é aquele que ora nos interessa, proíbe, portanto,
a AT de praticar um ato idêntico ao anulado com os mesmos vícios individualizados e condenados pelo
tribunal, sob pena de nulidade 33 [33 Cfr. José Carlos Vieira de Andrade, in A Justiça Administrativa
(Lições), 9ª edição, Coimbra, Almedina, pp. 373-374.].
ZZ. No entanto, na medida em que a eficácia do caso julgado se limita aos vícios que determinaram a anulação, nada obstará à substituição do ato anulado por um ato de sentido idêntico, se essa
substituição for possível sem a repetição dos vícios determinantes da anulação 34 [34 Cfr. Jorge Lopes
de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, vol. I, Lisboa,
Áreas Editora, 2006, p. 892].
AAA. Ora, a anulação do ato anteriormente praticado pela AT teve na sua base o reconhecimento
por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de que o mesmo enfermava de um vício de
violação de lei, na medida em que a garantia oferecida não foi aceite como idónea para efeitos de
suspensão do PEF e, no seu entender, deveria tê-lo sido, atento o conhecimento público da capacidade
económica e financeira da fiadora.
BBB. Pelo que, por força do efeito preclusivo do caso julgado e tendo em atenção os seus limites
objetivos, afigura-se-nos evidente que a AT apenas estava impedida de renovar o ato reincidindo no
mesmo vício, isto é, voltando a fundamentá-lo tendo por base, tão somente, o menor grau de liquidez
da garantia oferecida.
CCC. Não vê, porém, a Fazenda Pública, que praticando um novo ato, analisando, designadamente,
a capacidade económica e financeira da fiadora, a AT ofenda o caso julgado.
DDD. Pelo contrário, conforma a sua atuação com o sentido da decisão judicial anulatória, aceitando a garantia prestada, mas concluindo pela sua inidoneidade para o efeito pretendido.
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EEE. Entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta sentença
sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e aplicação do disposto nas
normas legais aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a prestação da garantia para efeitos
de suspensão do PEF, mais concretamente os arts 52º da LGT e 169º e 199º do CPPT.
FFF. Entende, assim, a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo decidido e salvo melhor
entendimento, que a douta decisão recorrida, padece de erro no julgamento de direito, pois, decidindo
como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas aplicáveis in
casu, mais concretamente as que regem o caso julgado, mormente os artºs 497º, 671º e 673º do CPC,
aplicáveis ex vi artº 2º, alínea e) do CPPT e artº 133º, n.º 1, e n.º 2, alínea h) do CPA, este aplicável ex
vi artº 2º, alínea d) do CPPT».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público
e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso,
sustentando o bem fundado da sentença recorrida.
1.7 Dispensaram-se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente é a de saber se a sentença recorrida fez errado julgamento
quando considerou nula a decisão administrativa reclamada por violação do caso julgado, o que, como
procuraremos demonstrar, passa por averiguar do alcance da anterior sentença anulatória proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto para, depois, verificar se a decisão administrativa ora
reclamada ofende a autoridade do caso julgado, como julgou o Juiz, ou, pelo contrário, se compreende
dentro do âmbito do poder de executar aquela sentença, como sustenta a Recorrente.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Com relevância para a decisão da causa, o Tribunal julga provados os seguintes factos:
A) Em 21/02/2011, no Serviço de Finanças de Matosinhos 1, foi instaurado contra a sociedade
HIPOTÉTICA – COMÉRCIO RETALHISTA, S.A. o processo de execução fiscal n.º 1821201101017250,
para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 2009 e 2010, no montante global de € 676 054,32 – cfr.
fls. 5 a 25 dos autos.
B) Em 10/03/2011, a Executada apresentou um requerimento no processo de execução fiscal mencionado na alínea antecedente, no qual manifestava a intenção de apresentar reclamação graciosa ou
impugnação judicial contra as liquidações exequendas e requeria a fixação de garantia para suspender
a execução – cfr. fls. 27 e 28 dos autos.
C) Em 18/03/2011, a Executada foi notificada para prestar garantia no valor de € 857 905,09,
para efeitos da suspensão da execução fiscal mencionada na alínea A) supra – cfr. fls. 33 a 35 dos autos.
D) Em 25/03/2011, a Executada apresentou garantia sob a forma de fiança, no valor de € 857
905,09, através da qual a sociedade SONAE MC, MODELO CONTINENTE, SGPS, S.A., se constituiu
sua fiadora para suspensão do processo de execução fiscal n.º 1821201101017250 – cfr. fls. 36 e 37
dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
E) Por despacho do Chefe de Finanças de Matosinhos 1, datado de 05/04/2011, foi indeferida
a garantia oferecida pela Executada, com os fundamentos constantes de fls. 38 e 39 dos autos, cujo
teor se dá por reproduzido, tendo sido deduzida reclamação nos termos do art.º 276º do CPPT dessa
decisão, pedindo a sua anulação e a aceitação da garantia prestada – cfr. fls. 47 a 85 dos autos, cujo
teor se dá aqui por reproduzido.
F) A reclamação mencionada na alínea antecedente foi autuada neste Tribunal com o n.º 1499/
11.5BEPRT, tendo sido proferida sentença em 31/07/2011, a julgar a reclamação procedente e a anular
o ato reclamado, da qual se extrai, além do mais, o seguinte:
“lV. O direito
O objecto da presente reclamação é o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de
Matosinhos 1, de 5 de Abril de 2011, que indeferiu à reclamante a prestação de garantia através de
fiança para obter a suspensão do processo de execução fiscal (PEF) n.º 1821201101017250.
O órgão de execução fiscal indeferiu a prestação de garantia através de fiança, basicamente por
entender que a fiança não era suficientemente idónea e que as assinaturas dos representantes da sociedade fiadora não estavam reconhecidas, invocando ainda o interesse público da regular cobrança dos
tributos devidos e a necessidade de ser dada preferência a garantias de maior e melhor liquidez, que
proporcionem cobrança expedita e célere, possibilitando a realização do valor monetário subjacente
de forma mais certa, directa e imediata.
A reclamante sustenta que o acto reclamado padece de vício de falta de fundamentação e de vício
de violação de lei.
Relativamente ao vício de falta de fundamentação, afigura-se-nos não assistir razão à reclamante.
(…)
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Já quanto à legalidade substancial do acto reclamado, afigura-se-nos que a razão está do lado da
reclamante.
Vejamos.
Nos termos do artigo 52º da Lei Geral Tributária e 169º do Código de Processo e de Procedimento
Tributário, nos casos de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução fiscal que tenham por objecto a (i)legalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, a cobrança
da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal, desde que seja prestada garantia
idónea nos termos das leis tributárias.
Estabelece o artigo 199º do Código de Processo e de Procedimento Tributário que:
“Caso não se encontre já constituída garantia, com o pedido deverá o executado oferecer garantia
idónea, a qual consistirá em garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de
assegurar os créditos do exequente”.
Apesar a fiança de não vir especificamente prevista neste normativo, importa indagar se a mesma
constitui um meio susceptível de assegurar os créditos do exequente.
A propósito da noção da fiança, enquanto garantia especial das obrigações em geral, dispõe o
artigo 627º do Código Civil: “1. O fiador garante a satisfação do direito de crédito, ficando pessoalmente
obrigado perante o credor. 2. A obrigação do fiador é acessória da que recai sobre o principal devedor.”
No caso dos autos, está em causa um montante de € 857.905,09, para cuja garantia a reclamante
ofereceu uma fiança prestada pela sociedade Sonae MC, Modelo Continente, SGPS, SA, aceitando
esta, inclusivé, renunciar ao benefício de excussão prévia e assumindo-se como principal pagadora.
Perante tais circunstâncias e sendo a capacidade económica e financeira da fiadora do conhecimento
público – que, aliás, nem sequer vêm questionadas no acto reclamado – afigura-se-nos que a fiança
oferecida não podia deixar de ser considerada idónea e aceite como garantia da dívida exequenda.
Quanto aos argumentos invocados pela administração tributária referentes à facilidade e rapidez
da execução da garantia introduzem uma restrição ao conceito de idoneidade da garantia que não tem
suporte legal.
Como vem referido no Ac. do TCAS de 12.05.2010, proferido no Processo 03966/10: “(...) o
artº 199º, n.º 1 do CPPT não confere à Administração Tributária uma escolha, pelo contrário, esta disposição determina que terão que ser aceites todas as garantias idóneas, definindo de seguida o que se
deverá, exactamente, entender por garantia idónea. Não se estando perante qualquer margem de escolha
por parte da Administração Tributária, em que esta possa livremente optar por aceitar ou não determinada
garantia idónea, tal aceitação está dependente apenas de estarmos perante uma garantia susceptível de
assegurar os créditos exequentes, o que se afere com base nos factos apurados nos autos...”
(…)
Conclui-se, pois, que a decisão reclamada padece dos invocados vícios de violação de lei e, consequentemente, não pode manter-se.
V. Decisão
Nestes termos, decide-se julgar a presente reclamação procedente e, em consequência, anular o
acto reclamado.
(…)” – cfr. fls. 150 a 153 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
G) A sentença mencionada na alínea antecedente foi notificada à Fazenda Pública, que dela não
recorreu, tendo a mesma transitado em julgado e o processo baixado ao órgão de execução fiscal – cfr.
fls. 155, 170 e 171 dos autos.
H) Em 03/02/2012, a Divisão de Gestão da Dívida Executiva da Direção de Finanças do Porto,
prestou, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1821201101017250, uma informação extraindo
as seguintes conclusões:
“Nos termos do art.º 74º da LGT, o ónus da prova dos factos constitutivos do direito invocado pelo
contribuinte recai sobre o próprio, devendo, no requerimento em que oferece a garantia, demonstrar a
idoneidade desta, juntando a prova necessária;
No caso em análise, o sujeito passivo Hipotética – Comércio Retalhista SA não efectuou prova
da idoneidade da garantia oferecida;
Sendo que a Hipotética – Comércio Retalhista SA pertence ao grupo da empresa fiadora, verifica-se o cumprimento do estipulado no n.º 3 do art.º 6º do Código das Sociedades Comerciais;
Sendo a fiança uma garantia que concede ao credor apenas uma garantia geral sobre o património
de um terceiro, sem incidir directamente sobre determinado bem, não pode ser aceite como capaz de ter
um efeito suspensivo de execução fiscal, pelo tipo de garantia que é, independentemente do seu valor;
O facto do património do fiador responder não apenas perante o credor da relação afiançada mas
também perante todos os outros credores do fiador, pode significar que a massa patrimonial do fiador
é insuficiente para o cumprimento das suas obrigações;
Devido ao seu regime legal, a possibilidade de oscilação do património do fiador que responde
perante os seus próprios credores assim como perante os credores do(s) afiançado(s), a possibilidade de
o fiador se recusar ao cumprimento, podendo opor ao credor tanto os meios de defesa que competem
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ao devedor principal, bem como aqueles que lhe são próprios, podemos concluir que esta forma de
garantia não assegura de forma suficiente os créditos do exequente no prazo de 30 dias que se encontra
legalmente previsto para pagamento após citação, no n.º 2 do art.º 200º do CPPT;
O tipo de sociedade da empresa que se oferece como garante Sonae MC – Modelo Continente,
SGPS, SA, por regra, caracteriza-se por falta de estrutura física e humana de suporte, sendo o seu
património constituído apenas por participações sociais, o que torna estas empresas susceptíveis de
liquidação e de transferência de património quase imediata, retirando idoneidade à garantia que pretende
prestar para assegurar o crédito em questão;
Analisada a IES do ano de 2010 e os compromissos já assumidos pela sociedade que se oferece
como fiadora, verificam-se ainda os seguintes factos susceptíveis de aferir quanto à inidoneidade da
garantia oferecida:
1. As obrigações de curto prazo, no valor de € 387.473.668,49 excedem em larga escala os activos
que apresentam liquidez de igual prazo, de € 229.689,30;
2. O garante deverá apresentar um valor de activo corrente susceptível de responder perante o
passivo corrente e responsabilidades que pretende assumir especialmente quando se tratam de garantias
pessoais simples (como é o caso da fiança);
3. Considerados os valores constantes do balanço a 31.12.2010, constata-se que os capitais alheios
de curto prazo (inferior a 12 meses) constituídos basicamente por financiamentos obtidos, estão a financiar activos com carácter de permanência – activo não corrente (superior a 12 meses), o que pode
gerar grandes dificuldades de tesouraria;
4. O Fundo de Maneio da SONAE MC – Modelo Continente, SGPS, SA é negativo, de €
385.064.464,25, o que significa que, face aos activos que a empresa possui à data do balanço (de longo
prazo), o risco de não conseguir fazer face às obrigações já assumidas é bastante elevado;
5. É reconhecido pela própria empresa que oferece a garantia, que existe risco de liquidez, definindo
uma estratégia de curto prazo, no comentário 3.2 da sua IES de 2010, que, aplicada à data do balanço, as
suas obrigações de curto prazo apenas poderiam ser garantidas por empréstimos bancários ou de accionistas, e na prática os seu passivo iria manter-se ou mesmo aumentar com os novos encargos assumidos;
6. Os resultados da empresa que se oferece como fiadora são negativos de € 7.646.775,94;
7. Os critérios de valorimetria das participações detidas pela empresa que se oferece como fiadora
estão sujeitos a alguma subjectividade e juízos de valor, derivado ao novo sistema de normalização
contabilística, sendo até a fiabilidade das perdas por imparidade reconhecidas, dependente de parecer
do Conselho de Administração;
8. Deste modo, o valor do património desta empresa poderá ser substancialmente diferente na
presente data ou na data em que existisse necessidade de accionar a garantia;
9. As participações financeiras registadas no Activo não são cotadas em bolsa, pelo que a sua
transformação em liquidez não é imediata;
10. A SONAE MC – Modelo Continente, SGPS, SA, de harmonia com a informação conhecida
pela Administração Tributária, já assumiu garantias pessoais noutros processos de execução fiscal, que,
no distrito do Porto, totalizam € 5.633.976,68, não reflectidos nas suas demonstrações financeiras, os
“passivos contingentes”;
Desta forma, pode-se concluir que a Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, SA terá alguma
dificuldade em obter a liquidez necessária à boa execução da garantia no prazo de tempo útil previsto
na lei antes de esta presumir que o garante entra em incumprimento, e que se encontra fixado pelo n.º 2
do art.º 200.º do CPPT em 30 dias.
Face à análise efectuada, propõe-se a recusa da fiança por falta de idoneidade da mesma.” – cfr.
fls. 175 a 180 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
I) Em 07/02/2012, na informação mencionada na alínea antecedente, foi exarado, pelo substituto
legal do Diretor de Finanças do Porto, o seguinte despacho:
“Concordo” – despacho reclamado – cfr. fls. 175 dos autos.
J) O despacho mencionado na alínea antecedente foi notificado à Executada em 23/02/2012 – cfr.
fls. 223 e 224 dos autos.
L) A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Matosinhos 1, por correio
eletrónico, em 05/03/2012 – cfr. fls. 226 e 227 dos autos».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal instaurada para cobrança coerciva de dívidas de IVA, a Executada, manifestando a intenção de impugnar graciosa ou contenciosamente a liquidação daquele imposto, requereu
ao órgão de execução fiscal a fixação do montante da garantia a prestar para efeitos de suspensão da
execução, nos termos do art. 169.º do CPPT.
Na sequência da notificação que lhe foi feita do montante da garantia a prestar, a Executada
apresentou um documento pelo qual uma sociedade terceira se obrigou perante a AT como fiadora pelo
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montante calculado pelo órgão de execução fiscal para efeitos de prestação da garantia, com expressa
renúncia ao benefício da excussão prévia.
O Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 1 – órgão da AT competente para o efeito (3)
– indeferiu o requerimento da Executada, que reclamou dessa decisão para o Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto ao abrigo do disposto nos arts. 276.º a 278.º do CPPT.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a reclamação procedente e anulou o
acto reclamado e a sentença transitou em julgado por falta de impugnação.
A AT proferiu então nova decisão de indeferimento da garantia apresentada (fiança) para a suspensão do processo executivo acima mencionado.
Reclamou novamente a Executada desta última decisão para o Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto e o Juiz, deferindo a reclamação, declarou o acto reclamado nulo por violação do caso julgado
constituído pela anterior sentença.
Para tanto, considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em síntese, que a
primeira decisão administrativa de indeferimento da prestação de garantia por fiança foi anulada por
sentença proferida em anterior processo de reclamação judicial e que transitou em julgado. Assim, e
porque nessa sentença, a Juíza que a proferiu apreciou a idoneidade da fiança em concreto para garantir a dívida exequenda e o acrescido, em ordem à suspensão da execução até que estivesse decidido o
processo gracioso ou contencioso que a Executada se propunha interpor, designadamente apreciando
a capacidade económica e financeira da fiadora, não podia agora a AT, sob pena de violação do caso
julgado material, renovar o acto anulado, a menos que, invocasse novos motivos e conseguisse, por
via da fundamentação, demonstrar objectivamente que eles são diferentes e qual a razão por que não
foram inicialmente considerados, o que tudo não fez. Por isso, concluiu, o acto ora reclamado deve
ser entendido como praticado com o intuito de defraudar o resultado querido pela sentença anulatória
e, em consequência, ser declarado nulo, nos termos do disposto no art. 133.º, n.º 2, alínea h), do CPA,
aplicável ex vi do art. 2.º, alínea d) do CPPT.
É desta segunda sentença que vem interposto o presente recurso. Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas e extensas conclusões, a Recorrente entende que a decisão administrativa
reclamada – a segunda que a AT proferiu sobre a fiança oferecida como garantia – não viola a força do
caso julgado decorrente da primeira sentença. Isto, em síntese, porque considera que
A primeira sentença (para além da invocada falta de fundamentação da decisão reclamada, fundamento que julgou improcedente) limitou-se a apreciar e decidir a idoneidade da fiança em abstracto, a
sua admissibilidade à face do art. 199.º do CPPT como modo de prestar garantia, e não se pronunciou
sobre a idoneidade da mesma em concreto, designadamente aferindo da capacidade económica e financeira do fiador e ajuizando sobre se a mesma devia ou não ser aceite;
Nem poderia ter sido de outro modo, em face dos fundamentos da primeira decisão administrativa reclamada, que se limitou a considerar que a fiança não constituía modo válido de prestação de
garantia;
Por isso, não se verifica violação do caso julgado, uma vez que na segunda decisão administrativa
o indeferimento da garantia teve como fundamento a inidoneidade em concreto da fiança apresentada
na sequência da apreciação da análise da capacidade económica e financeira da fiadora à face dos elementos ao seu dispor, ou seja, fundamento distinto do da primeira decisão administrativa e, ademais,
aquela foi praticada em execução da primeira sentença, «em conformidade com o disposto no art. 100.º
da LGT e no estrito cumprimento do prescrito pelo art. 173.º, n.º 1, do CPTA»;
A primeira sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar como facto notório a capacidade
económica e financeira da fiadora.
Assim, como deixámos dito em 1.8, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a
sentença recorrida fez errado julgamento quando considerou nula a decisão administrativa reclamada
por violação do caso julgado, o que, como procuraremos demonstrar, passa por averiguar do alcance
da anterior sentença anulatória proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto para, depois,
verificar se a decisão administrativa ora reclamada ofende a autoridade do caso julgado, como julgou o
Juiz, ou, pelo contrário, se compreende dentro do âmbito do poder de executar aquela sentença, como
sustenta a Recorrente.
2.2.2 DOS EFEITOS DO CASO JULGADO E DA SUA VIOLAÇÃO
No caso sub judice, na sentença que apreciou a reclamação judicial sobre a primeira decisão
administrativa que indeferiu a prestação de garantia através da garantia apresentada, deixou-se dito,
não só que a fiança era uma forma adequada para prestar a garantia, como também que, em face do
montante da dívida exequenda e da capacidade económica e financeira da fiadora, que considerou ser
do conhecimento público e não ser questionada no acto reclamado, «a fiança oferecida não podia deixar
de ser considerada idónea e aceite como garantia».
Assim, como bem ficou dito pelo Juiz do Tribunal a quo, nessa primeira sentença, que transitou
em julgado, foi emitida pronúncia quanto à idoneidade em concreto da fiança apresentada, quanto à
capacidade da fiadora para responder pela dívida exequenda e pelo acrescido e quanto à sua adequação
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ao fim visado, qual seja a suspensão da execução fiscal até que esteja decidida a impugnação graciosa
ou contenciosa que a Executada se propôs instaurar.
Contrariamente ao que parece supor a Recorrente, não importa aqui saber se a primeira decisão
administrativa tinha ou não usado como fundamento a inidoneidade em concreto da fiança apresentada
e se a sentença que conheceu a reclamação judicial contra ela deduzida eventualmente incorreu em
excesso de pronúncia (cf. arts. 661.º, n.º 1, e 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil (CPC))
ao conhecer da questão da idoneidade em concreto da fiança; como igualmente, não importa aqui saber
se essa sentença fez ou não correcto julgamento quando deu como assente que a fiadora tinha capacidade económica e financeira para prestar a fiança, designadamente ao considerar a situação patrimonial
da fiadora como facto notório, e, consequentemente, que esta «não podia deixar de ser considerada
idónea e aceite como garantia». É que essa sentença transitou em julgado (cf. art. 677.º do CPC), por
preclusão dos recursos ordinários, motivo por que se formou caso julgado material, «impedindo que o
mesmo ou outro tribunal, ou qualquer outra autoridade, possa definir em termos diferentes o direito
concreto aplicável à relação material litigada» (4), como resulta do disposto nos arts. 671.º, n.º 1, e
673.º, do CPC).
Se a AT discordava dessa sentença, por algum daqueles motivos ou por outros, devia dela ter
recorrido oportunamente. Não o fez, sibi imputet. Não pode é, agora, pretender extrair consequência
alguma de uma pretensa nulidade daquela sentença por excesso de pronúncia ou de um eventual erro
no julgamento da matéria de facto de que a mesma padeça.
Consequentemente, não pode praticar novo acto em que, pronunciando-se de novo sobre a fiança
apresentada, a considere – ainda que com fundamentos parcialmente diversos dos utilizados na primeira
decisão – inidónea, mais uma vez. Vejamos:
Como bem salientou a sentença recorrida, no que é secundada pelo Procurador-Geral Adjunto neste
Supremo Tribunal Administrativo, tendo a primeira sentença anulado o acto com fundamento em que este
incorreu em violação de lei por a fiança apresentada ser idónea, uma vez que o património da fiadora era
suficiente para responder pela dívida exequenda e pelo acrescido, não podia a AT voltar a pronunciar-se
sobre a idoneidade concreta da fiança, ainda que usando fundamentos em parte diversos.
É certo que a Recorrente sustenta que a sentença recorrida se limitou a decidir da idoneidade em
abstracto da fiança, sobre a sua admissibilidade como meio de prestar garantia.
Mas, a verdade é que da sua própria alegação resulta o contrário: veja-se, v.g., o teor das conclusões RR) e SS), onde deixou dito:
«
RR. Para fundamentar a sua decisão, em sede de primeira reclamação, o Tribunal Administrativo e
Fiscal do Porto, pronunciando-se sobre a ilegalidade substancial do ato então reclamado, expendeu, entre
o mais, que “a decisão reclamada padece do vício de violação de lei”, porquanto, “sendo a capacidade
económica e financeira fiadora do conhecimento público (…) afigura-se-nos que a fiança oferecida não
podia deixar de ser considerada idónea e aceite como garantia de dívida exequenda”.
SS. A anulação do ato decorreu, assim, do reconhecimento de um vício de violação de lei, perfeitamente delimitado, impedindo o alcance deste caso julgado a AT de renovar o ato nos mesmos termos
antes expendidos (efeito preclusivo)».
Por outro lado, toda alegação aduzida em ordem a demonstrar que não pode ter-se como facto
notório a situação económica e financeira da fiadora só faz sentido no pressuposto, que ficou aceite,
nomeadamente, nas conclusões E) e EE), de que a primeira sentença apreciou aquela situação para
aferir da idoneidade da fiança oferecida.
Como também bem ficou dito na sentença recorrida (5), a autoridade do caso julgado das sentença
anulatórias de actos administrativos inclui vários efeitos, a saber: (i) constitutivo, concretizado na
anulação do acto; (ii) preclusivo, proibindo a reincidência nos vícios cometidos; (iii) preclusivo complementar, impedindo a Administração de renovar um acto anulado quando, invocando novos motivos,
não consiga objectivamente demonstrar que eles são diferentes e qual a razão por que não foram inicialmente considerados, sendo que faltando essa demonstração, por via da fundamentação, parece que
o acto renovatório deve ser entendido como praticado com o intuito de defraudar o resultado querido
pela sentença anulatória, sendo por isso ofensivo do caso julgado e nulo, de acordo com o disposto no
art. 133.º, n.º 2, alínea h), do CPA.
No caso sub judice, dissemo-lo já, a primeira sentença considerou que o acto anulado enfermava
do vício de violação de lei, na medida em que, após apreciação da capacidade económica e financeira
da fiadora – que considerou facto do «conhecimento público» e, por isso, dispensado de prova (cf.
art. 514.º do CPC) – «a fiança oferecida não podia deixar de ser considerada idónea e aceite como
garantia da dívida exequenda».
Assim, para que se admitisse a AT a praticar novo acto em que considerasse tal fiança concretamente inidónea, ainda que com novos fundamentos, seria necessário que esta tivesse demonstrado,
por um lado, que estes eram diferentes e, por outro lado, por que os não considerara inicialmente, o
que tudo a AT não fez.
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Assim, a sentença recorrida, que julgou o acto reclamado nulo por ofensa ao caso julgado, não
merece censura.
Por tudo o exposto, o recurso não merece provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Se o tribunal, bem ou mal (aqui não cumpre apreciar), aferiu a idoneidade da fiança prestada
em concreto, em face da susceptibilidade do património do fiador responder pela dívida exequenda
e pelo acrescido, e afirmou que essa garantia era idónea para o fim visado (suspensão da execução
fiscal), sendo esse um dos fundamentos por que anulou a decisão administrativa de indeferimento da
prestação de garantia mediante a prestação dessa fiança, o trânsito em julgado dessa sentença por falta
de recurso (cf. art. 677.º do CPC) faz com que se tenha formado caso julgado material a esse respeito
(cf. arts. 671.º, n.º 1, e 673.º, do CPC).
II - Nesse caso, não pode a AT, sob pena de nulidade (cfr. art. 133.º, n.º 2, alínea h), do CPA),
praticar novo acto de indeferimento da prestação de garantia mediante aquela fiança com fundamento
na sua inidoneidade em concreto, a menos que invoque novos e diferentes motivos e qual a razão por
que não foram inicialmente invocados.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Cf. certidão de matrícula da sociedade, de fls. 216 a 220 dos autos.)
(2) (Por facilidade de transcrição, vamos reproduzir as notas de rodapé no próprio texto e entre parêntesis rectos, mas
mantendo a numeração do original.)
(3) (Nos termos do art. 199.º, n.º 8, do CPPT, o órgão competente para apreciar as garantias é aquele a que competiria
autorizar o pagamento em prestações, ou seja, de acordo com o art. 197.º do mesmo Código, aquela competência reparte-se
entre o órgão periférico regional e o órgão da execução fiscal, consoante o valor da dívida exequenda seja ou não superior a
500 UC. Para maior desenvolvimento, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário
anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 8 ao art. 199.º, pág. 415.)
(4) (ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, Coimbra Editora,
2.ª edição, pág. 703.)
(5) (Citando MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA GONÇALVES e J. PACHECO DE AMORIM, Código
do Procedimento Administrativo comentado, 2.ª edição, Almedina, págs. 649/650.)

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Compensação de dívidas.
Sumário:
I — Tendo sido apresentada impugnação judicial da dívida compensada e encontrando-se pendente reclamação judicial da decisão do Chefe do Serviço de Finanças que
indeferiu a garantia oferecida para suspender a execução, não pode operar-se a
compensação por iniciativa da Administração tributária nos termos do n.º 1 do
artigo 89º do CPPT».
II — A compensação de créditos é proibida porque, havendo possibilidade de ser
declarada a invalidade do acto incorporado no título executivo, também há possibilidade de faltar um dos requisitos da compensação, o referido na alínea a) do
n.º 1 do artigo 847º do Código Civil, que consiste na validade, exigibilidade, e
exequibilidade do contracrédito.
Processo n.º 923/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sonae Sierra, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e
Fiscal do Porto que julgou procedente a reclamação que, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, Sonae
Sierra, SGPS, SA efectuou do acto de compensação de dívidas efectuado no processo de execução
fiscal n.º 1805201101177249.
Para tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação deduzida nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, contra o ato de compensação efectuado no PEF
com o n.º 1805201101177249 (PEF), que corre termos no SF da Maia contra a aqui reclamante,
b) Sendo seu fundamento o erro nos pressupostos para efectuar a compensação de créditos, em
conformidade com o disposto no art. 89º do CPPT, porquanto prestou garantia, violando a AT, mormente,
o disposto no art. 169º do mesmo diploma legal.
c) Decidiu, a final, o Mmo Juiz do Tribunal a quo pela ilegalidade do ato de compensação efectuado, porquanto, “embora não se possa afirmar que a divida exequenda se mostra garantida nos termos
do art. 169º do CPPT, face à não aceitação de garantia, a questão da sua admissibilidade ainda está a ser
apreciada em sede jurisdicional, não estando o órgão de execução fiscal legitimado a tomar qualquer
providência executiva, compensação incluída, na pendência da reclamação”,
d) Decisão com a qual, com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública
conformar-se, porquanto entende que os autos demonstram o integral preenchimento dos aludidos
requisitos para que a AT efective a compensação operada.
e) A AT está vinculada a aplicar os créditos do contribuinte na compensação das suas dívidas,
como forma de extinção das obrigações (cfr. art. 847º, n.º 1 do Código Civil), prevendo o art. 40º da
LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários como forma de extinção da
obrigação tributária.
f) Por outro lado, o art. 52º da LGT impede a suspensão da cobrança da prestação tributária,
efectuada no processo de execução fiscal, salvo nos casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação da liquidação ou oposição à execução que tenha por objecto a ilegalidade
ou inexigibilidade da dívida exequenda, sempre que exista prestação de garantia idónea nos termos
das leis tributárias.
g) Por seu turno, o art. 89º do CPPT, dispõe no seu n.º 1, que os créditos do executado resultantes,
designadamente, de reembolso, são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à
mesma AT, excepto se, nomeadamente, se encontrar pendente reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução ou estar pendente qualquer um desses meios graciosos
ou judiciais ou estar a dívida a ser paga em prestações,
h) Desde que, contudo, a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do disposto no
art. 169º.
i) Por sua vez, o art. 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de garantia
nos termos do art. 195º ou à sua prestação, nos termos do art. 199º.
j) Acontece que, o respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à
AT a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos
previstos na lei (cfr. artºs 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), por força do princípio da indisponibilidade
dos créditos tributários, genericamente enunciado no art. 30º da LGT.
k) Assume, pois, a suspensão da execução fiscal um carácter claramente excepcional, designadamente, tendo em conta os estritos termos e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei na
actividade administrativa tributária e da indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da concessão
de moratórias no seu pagamento, mormente se estiverem vencidos, afasta-se quaisquer juízos de oportunidade daquela mesma actividade.
l) É o que decorre, afinal, da alínea b) do n.º 1 do art. 89º do CPPT, a contrario, que impõe que a
AT efectue a aplicação de um crédito do executado na compensação das suas dividas tributárias, desde
que a divida não se mostre garantida nos termos do art. 169º do CPPT, mesmo que esteja pendente
processo judicial.
m) Ora, in casu, com a prestação da garantia sob a forma de fiança não ficou o órgão de execução
fiscal investido, desde logo, na obrigação de suspensão da execução, constatando-se que a compensação
controvertida é legítima face à lei, designadamente ao disposto no art. 89º do CPPT, já que se encontravam reunidos os pressupostos ali exigidos e, no momento da prática do ato controvertido, não obstante
a reclamante ter prestado garantia, não se mostrava o PEF suspenso nos termos do disposto no artº 169º.
n) Sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idóneo à promoção da
sua cobrança, sendo pois legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer um facto extintivo
da prestação tributária em divida, como seja, a compensação efectuada.
o) Impunha-se, pois, à AT a obrigação de efectuar a compensação na divida cuja execução não se
encontrava garantida, considerando, que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce após o decurso
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do prazo de pagamento voluntário, e que os créditos do executado para com a AT são obrigatoriamente
aplicados na compensação das suas dividas a essa mesma entidade.
p) Entende assim, a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo vem decidido e salvo melhor
entendimento, que a douta decisão recorrida, padece de erro no julgamento na aplicação do direito,
pois, decidindo como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas
aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a compensação de dívidas de tributos por iniciativa
da AT e a suspensão da execução fiscal, ou seja, os artºs 89º e 169º do CPPT.
1.2 Não houve contra-alegações
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, em face da
jurisprudência que sobre a matéria tem sido produzida.
2. A sentença deu como assente a seguinte matéria de facto:
A) Em 07/09/2011, a ora Reclamante apresentou requerimento dirigido ao chefe do Serviço de
Finanças da Maia, no qual manifestava a intenção de apresentar reclamação graciosa ou impugnação
judicial contra a liquidação de IRC de 2010 e requeria a fixação da garantia a prestar para suspender
a execução, uma vez instaurada — cfr. fls. 157 e 158 do processo n.º 638/12.3BEPRT (RAC), que foi
junto aos presentes autos para consulta, e onde se encontra incorporado o processo de execução fiscal
n.º 1805201101177249, onde foi praticado o ato objecto da presente reclamação.
B) Em 30/09/2011, no Serviço de Finanças da Maia, foi instaurado contra a ora Reclamante o
processo de execução fiscal n.º 1805201101177249, para cobrança de dívida de IRC do exercício de
2010, no montante de € 199.999,67, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 07/09/2011 —
cfr. fls. 155 e 156 do processo n.º 638/12.3BEPRT e fls. 45 dos autos.
C) Em 07/10/2011, a Reclamante foi notificada para prestar garantia no valor de € 250.699,68,
tendo em vista a suspensão da execução fiscal mencionada na alínea antecedente — cfr. fls. 163 a 165
do processo n.º 638/12.3BEPRT.
D) Em 19/10/2011, a Reclamante apresentou garantia sob a forma de fiança, no valor de € 250 669,68,
através da qual a sociedade Sonae Sierra Investments, SGPS, S.A., se constituiu sua fiadora no processo
de execução fiscal mencionado em 8) — cfr. fls. 168 e 173 do processo n.º 638/12.3BEPRT e fls. 45
dos autos.
E) Por despacho do Director de Finanças do Porto, datado de 05/12/2011, foi indeferida a aceitação
como garantia da fiança mencionada na alínea antecedente, tendo a Reclamante sido notificada deste
despacho por ofício do Serviço de Finanças da Maia, datado de 22/12/2011 — cfr. fls. 187 a 191 e 216
do processo n.º 638/12.3BEPRT e fls. 31 a 40 dos autos.
F) Em 05/01/2012, a ora Reclamante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação de IRC
de 2010 — cfr. fls. 28, 29 e 45 dos autos.
G) Em 06/01/2012, a ora Reclamante apresentou, no Serviço de Finanças da Maia, reclamação
contra o despacho mencionado na alínea E) supra, a qual foi recebida neste Tribunal em 09/03/2012,
dando origem à instauração do processo n.º 638/12.3BEPRT (RAC) — cfr. fls. 1 a 43 e 143 do processo
n.º 638/12,3BEPRT, cujo teor se dá por reproduzido.
H) A reclamação mencionada na alínea antecedente encontra-se pendente de decisão - cfr. informação de fls. 79 dos autos.
I) Em 13/01/2012, a Administração Tributária procedeu à compensação da dívida em cobrança
no processo executivo n.º 1805201101177249 com parte de um crédito resultante de reembolso de IRC
de 2006, no valor de €202 228,23, ao abrigo do art. 89º do CPPT — cfr. fls. 24 dos autos, cujo teor se
dá por reproduzido.
J) A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças da Maia, por correio electrónico,
em 01/02/2012 — cfr. fls. 4 a 17 e 21 dos autos.
3. A administração tributária procedeu à compensação da dívida exequenda com o crédito do
executado correspondente a parte do reembolso de IRC do exercício de 2006, no valor de €202.228,23.
Interposta reclamação judicial desse acto, a sentença recorrida anulou a compensação com fundamento em que ainda não havia sido decidida a reclamação interposta do acto que indeferiu a garantia
oferecida com vista à suspensão da execução. Diz a sentença que «embora não se possa afirmar que
a divida exequenda se mostra garantida nos termos do art. 169º do CPPT, face à não aceitação de
garantia, a questão da sua admissibilidade ainda está a ser apreciada em sede jurisdicional, não
estando o órgão de execução fiscal legitimado a tomar qualquer providência executiva, compensação
incluída, na pendência da reclamação».
Contra esse julgamento, recorre a Fazenda Pública argumentado que: (i) «está vinculada a aplicar
os créditos do contribuinte na compensação das suas dívidas, como forma de extinção das obrigações
(cfr. art. 847º, n.º 1 do Código Civil), prevendo o art. 40º da LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários como forma de extinção da obrigação tributária»; (ii) «a compensação
efectuada é legítima porque cumpriu o exigido por lei, designadamente no art. 89º do CPPT, já que,
no momento da compensação, não obstante a reclamante ter prestado garantia, a mesma ainda se
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encontrava em apreciação, não se mostrando o PEF suspenso nos termos do disposto no artigo 169º
do mesmo diploma».
Como se vê, a divergência entre as partes resume-se em saber se é legítimo compensar a dívida
exequenda com créditos do executado na pendência de reclamação graciosa (ou de outro meio de reacção) da liquidação exequenda e após o oferecimento de garantia, sem que ainda haja decisão definitiva
sobre a idoneidade da garantia.
Ora, a jurisprudência do STA tem respondido, de forma unânime e reiterada, no sentido de que, não
estando decidida a reclamação do acto que não aceitou a garantia prestada ou que indeferiu o pedido de
dispensa de a prestar, não é possível a compensação de dívidas: «tendo sido apresentada impugnação
judicial da dívida compensada e encontrando-se pendente reclamação judicial da decisão do Chefe do
Serviço de Finanças que indeferiu a garantia oferecida para suspender a execução, não pode operar-se
a compensação por iniciativa da Administração tributária nos termos do n.º 1 do artigo 89º do CPPT»
(cfr. ac. do STA de 12/9/2012, rec n.º 895/12).
Esta regra corresponde à interpretação que o STA tem vindo a fazer do artigo 89º do CPPT relativamente à oportunidade de se compensar a dívida exequenda com eventuais créditos do executado,
no sentido de se rejeitar tal possibilidade, sempre que não tenham decorrido os prazos de reacção
administrativa ou contenciosa à liquidação ou à dívida (cfr. acs. de 25/6/2008, rec. n.º 0464/08, de
17/12/2008, rec n.º 0997/08 e de 7/1/2009, rec. n.º 0694/08) e enquanto o incidente de prestação de
garantia ou da sua dispensa não estiver definitivamente decidido (cfr. acs. de 22/4/2009, rec. n.º 0277/09,
de 23/5/2012, rec. n.º 0452/12, de 15/2/2012, rec. n.º 089/12, de 31/1/2012, rec. n.º 026/12, de 8/8/2012,
rec. n.º 0806/12, de 12/9/2012, rec. n.º 895/12 e de 19/9/2012, rec. n.º 893/12).
É verdade que da letra da alínea b) do artigo 89º do CPPT não se infere directamente que nestas
últimas situações está vedada a compensação de créditos. A norma apenas diz que a compensação de
dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária não é permitida no caso de «estar pendente
qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos na alínea anterior ou estar a dívida a ser paga em
prestações, desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do artigo 169º».
Mas a razão de ser da norma, o fim visado pelo legislador ao elaborar tal norma, permitir estendê-la a outras situações típicas de defesa do executado relativamente a uma dívida em que a legalidade da
respectiva liquidação ou cobrança esteja a ser apreciada. A “racionalidade” subjacente a esta excepção
à compensação de créditos é a de evitar o pagamento de uma dívida, com a consequente extinção da
execução, em que o acto tributário que a justifica ainda não adquiriu estabilidade total, uma vez que,
perante a reacção opositiva do executado, há possibilidade de ser declarado inválido.
Ora, se a validade do crédito de quem se pretende valer da compensação é uma “validade provisória” ou uma “validade precária”, no sentido de que só produz efeitos enquanto não for decidida
reclamação ou impugnação, então os créditos não estão em condições de ser compensados. Em rigor,
não há uma situação de compensação, porque contra o crédito que a Fazenda Pública tem sobre o
executado, consubstanciado na dívida exequenda, pode proceder uma excepção peremptória de direito
material, como acontece se o acto de liquidação ou de execução for anulado. A compensação de créditos
é proibida porque, havendo possibilidade de ser declarada a invalidade do acto incorporado no título
executivo, também há possibilidade de faltar um dos requisitos da compensação, o referido na alínea a)
do n.º 1 do artigo 847º do Código Civil, que consiste na validade, exigibilidade, e exequibilidade do
contracrédito.
A simples impugnação da quantia exequenda, por si só, justificaria a impossibilidade da compensação, pois, enquanto se mantiver latente a possibilidade de anulação do crédito da Fazenda Publica,
deveria rejeitar-se qualquer “encontro de contas”. A conveniência em evitar pagamentos recíprocos e
a justeza em não obrigar a cumprir quem ao mesmo tempo seja credor do seu credor, deixam de existir
se um dos créditos é litigioso.
Todavia, por razões de interesse público, a lei apenas proíbe a compensação «ipso iure» se tiver
sido prestada garantia de dívida exequenda. Pese embora se estar a discutir a legalidade, exigibilidade
ou exequibilidade da dívida, a prestação de garantia idónea, nos termos do artigo 169º do CPPT, suspende a execução, impossibilitando a prática de quaisquer outros actos, incluindo o da compensação.
Assegurado de modo particular o cumprimento da dívida em execução, está salvaguardado o interesse
público na cobrança dos tributos, pelo que se deve aguardar a decisão definitiva que vier a ser tomada
sobre a legalidade da liquidação ou da cobrança.
Ora a valoração e ponderação destes interesses, revelada no artigo 89º do CPPT, também se
exprime durante a pendência do incidente de prestação ou dispensa de prestação da garantia. Se o
executado pretende prestar garantia para suspender a execução e evitar a compensação de créditos,
essa posição subjectiva sairia frustrada se a Fazenda Pública se apressasse a compensar a dívida, sem
aguardar o desfecho final do incidente. Requerida a prestação de garantia ou a sua isenção, a execução
fiscal suspende-se provisoriamente até à decisão desse incidente, ficando vedada a possibilidade de
se praticar actos processuais que conduzam à extinção total ou parcial da execução. De outro modo, a
ratio legis que ditou as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 89º do CPPT sairia tocada, ao não se permitir
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que o executado, antes da compensação, pudesse exercer o direito de prestar a garantia ou de solicitar
a sua isenção.
E não se diga que o indeferimento da garantia oferecida ou do pedido da sua isenção legitima,
desde logo, a compensação. É que, se desses actos for interposta reclamação judicial, com subida
imediata, o efeito suspensivo ínsito neste regime de subida suspende a continuação da execução até
transito em julgado da reclamação. Nessa eventualidade, se a execução está suspensa, naturalmente
que a compensação automática não pode operar.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Embargos de terceiro. Função preventiva. Caducidade. Legitimidade. Convolação.
Sumário:
I — Reagindo a recorrente contra a ordem, proferida pelo órgão da execução fiscal,
de entrega de prédios vendidos no processo judicial de execução sob a cominação
de entrega coerciva, visando, assim, evitar uma diligência processual susceptível
de afectar o direito a que se arroga de arrendatária e titular do estabelecimento
nele instalado, torna-se inquestionável que a peça que apresentou como providência cautelar pode ser convolada para embargos de terceiro (embargos com
função preventiva, regulados no artigo 359.º do CPC, subsidiariamente aplicável
ao processo judicial tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea e), do
CPPT.
II — Aos embargos de função preventiva não é aplicável o prazo de caducidade previsto no n.º 3 do artigo 237.º do CPC para embargos de função repressiva, onde
se estipula o prazo de 30 dias «contados desde o dia em que foi praticado o acto
ofensivo da posse ou direito ou daquele em que o embargante teve conhecimento
da ofensa» e que os embargos nunca podem ser deduzidos «depois de os respectivos bens terem sido vendidos», pelo que se mostra viável a convolação ainda
que a petição inicial tenha sido apresentada em momento posterior à venda do
prédio.
III — No caso, não é manifesta e incontroversa a falta de legitimidade da embargante
para deduzir tais embargos pelo facto de a ordem de entrega do prédio não lhe
ter sido directamente dirigida o que também reforça e determina a decisão de
convolação.
Processo n.º 933/12-30.
Recorrente: Fonave, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
1 – RELATÓRIO
1 - FONAVE, S.A., pessoa colectiva n.º 504 842 021, com sede na Rua do Campo Alegre, n.º 1306,
2º andar, Sala 206, Porto, requereu Providência Cautelar, nos termos do art. 112º, n.ºs 1 e 2, alíneas a),
c) e d), do CPTA, com os seguintes fundamentos:
Invocou ter outorgado com a sociedade executada Adriano Vieira Carneiro & C.ª, Ldª, um contrato
de arrendamento dos prédios urbanos inscritos na matriz da Freguesia do Forno, Concelho de Marco
de Canaveses, sob os artigos 1238.º e 1495.º - A, descritos na Conservatória do Registo Predial pelos
números 735.º e 732.º - A.
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Mais alegou que, os referidos prédios tinham sido vendidos no âmbito do processo de execução
fiscal n.º1813-2008/01003860 e apensos e, aí adquiridos pelo Banco Bilbao Viscaia Argentaria (Portugal), S.A., credor hipotecário.
A sociedade Autora alegou desconhecer os processos de execução fiscal e a venda dos prédios
em causa.
Conclui pedindo que seja determinada a suspensão de eficácia do acto constante do processo de
execução fiscal n.º 1813-2008/01003860 e apensos ou, se não se entender assim, que seja notificado
o Serviço de Finanças e o adquirente dos imóveis a fim de ser evitada a entrega coerciva dos prédios.
Por sentença de fls. 362 e seguintes, o TAF de Penafiel julgou improcedente a providência cautelar.
Reagiu a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes
conclusões:
1 - Fundamenta-se a Sentença ora em recurso, por um lado, em impropriedade do meio processual, para o efeito pretendido pela requerente, por outro, no facto de o Tribunal Judicial do Marco de
Canavezes por decisão proferida em Providência Cautelar, para o mesmo efeito aí intentada, se ter
escusado com fundamento em incompetência, a apreciar aquela.
2 - Desde logo, o acto cuja suspensão se pretende nos presentes autos não é uma decisão judicial,
tratando-se de um acto instrumental, de natureza administrativa, produzido pelo serviço de finanças,
conducente à entrega de um imóvel adquirido judicialmente.
3 - Porém, ainda que assim se não entenda, sempre a questão subjacente aos presentes autos, que
pela sua natureza não foi objecto de apreciação nos autos de execução fiscal, merece protecção jurídica face à gravidade que reveste, sendo nova relativamente a tudo quanto processualmente se passou
anteriormente.
4 - Por outro lado, a Sentença apenas se deteve na apreciação de questões adjectivas, não curando
da questão substancial que é a séria, potencial e grave ofensa do direito real de gozo da requerente, tal
qual se encontra contextualizado nos autos.
5 - Contrariamente ao que se defende na Sentença, o procedimento dos autos, é admissível na
medida em que o art. 97º n.º 1 i) do CPPT, o prevê claramente.
6 - Por outro lado, tendo-se o Tribunal Judicial do Marco de Canavezes, em Providência Cautelar,
para o mesmo efeito aí intentada, escusado com fundamento em incompetência em razão da matéria,
a pronunciar-se sobre o procedimento, tal não justifica o sentido da Sentença proferida nestes autos,
pois aquela outra não incidiu sobre acção judicial, antes, tão só sobre Providência Cautelar, sendo o
TAF Penafiel competente em razão da matéria.
7 - Quanto à impropriedade deste meio processual, cabe ainda dizer que, aplicando-se subsidiariamente ao processo tributário o processo civil, art. 2º do CPPT, sempre será de acolher o presente
procedimento, nem que seja como procedimento cautelar não especificado, art. 381º e segs do CPC.
8 - Ou seja, a Sentença em recurso não respeitou, quer o estatuído no art. 97º nº1 i) do CPPT, quer
a possibilidade clara de acolher o presente procedimento, nem que seja como procedimento cautelar
não especificado, nos termos do art. 381º e segs do CPC.
9 - A Sentença recorrida não acolhe a ampla latitude de decisão, consagrada no CPTA aplicável
nos termos do art. 2º do CPPT, que é conferida aos Juízes de adequarem a um correcto processamento
quer as acções judiciais, quer os processos cautelares, convolando na medida do possível legalmente
admissível, não se antevendo nos presentes autos qualquer impedimento a que assim se proceda!
Termos em que, determinando-se efeito suspensivo ao presente recurso, se pugna pela procedência
do mesmo, revogando-se a Sentença proferida, seguindo os autos os seus ulteriores termos.
A recorrida Fazenda Pública formulou contra-alegações que integram as conclusões seguintes:
A) Não cabe no campo de intervenção da providência cautelar requerida a decisão judicial ou a
execução de decisão judicial por não ser acto administrativo e porque não se reconhece como lesão
susceptível de providência cautelar a execução de uma sentença já transitada em julgado;
B) Não se verifica qualquer omissão de pronúncia na sentença sob recurso;
C) O meio processual usado - a providência cautelar - não é meio próprio para reagir contra decisões
judiciais transitadas em julgado, quer sejam relativas a outras providências cautelares quer a acções;
D) A convolação judicial só ocorre quando admissível legalmente, o que não é o caso;
E) Vistas as contra-alegações e as conclusões formuladas não pode proceder nenhuma das conclusões do Recorrente;
Termos em que deve manter-se a sentença proferida.
De igual forma o recorrido particular, Banco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal) SA,
formulou contra-alegações que integram as conclusões seguintes:
A) Com a instauração da providência cautelar que deu origem aos presentes autos, a ora Recorrente,
na alegada qualidade de arrendatária, pretende a suspensão de eficácia de uma notificação do Serviço de
Finanças de Marco de Canavezes para entrega dos bens imóveis adjudicados e com aquisição registada
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a favor do Banco efectuada à sociedade executada Adriano Vieira Carneiro & Companhia, Lda., em
cumprimento da decisão judicial proferida pelo TAF de Penafiel, no âmbito de incidente de execução
fiscal para entrega de coisa certa, que correu termos sob o n.º 16/11.1BEPNF.
B) A notificação do Serviço de Finanças de Marco de Canavezes é, evidentemente, inimpugnável
a título principal ou cautelar, como, e bem, notou o tribunal a quo, dado que foi expedida em cumprimento e por ordem do Tribunal.
C) No fundo, a Recorrente pretende reagir contra uma decisão judicial e não contra um ato administrativo, razão por que nunca poderia ser invocado o meio cautelar previsto no artº 112.º do CPTA,
como decorre dos elementos literal, sistemático e teleológico da lei.
D) Todavia, a aplicação dos arts 2º. do CPPT e 112.º do CPTA interpretada no sentido de que um
locatário de um bem imóvel pode, nos termos e para os efeitos do disposto no artº 112.º e ss do CPTA,
beneficiar de uma providência cautelar de suspensão de eficácia, com efeitos suspensivos imediatos,
de um ato da administração fiscal que, em cumprimento de uma sentença que ordenou a entrega de
bens adjudicados a um credor hipotecário, no âmbito de uma adjudicação ocorrida numa venda judicial
promovida num processo de execução fiscal, notifica o representante legal da aí executada para proceder
à entrega das chaves dos artºs urbanos em questão, para mais sem proceder ao pagamento de qualquer
caução, é, em tal interpretação, inconstitucional por violação do disposto nos artºs 1.º a 3.º, 20.º, 62.º,
103.º, 104.º, 202.º e 205., da CRP.
E) Ora, o erro na forma de processo constitui uma exceção dilatória inominada, pelo que andou
bem o Tribunal a quo ao não conhecer do mérito da ação e ao ter absolvido o Fisco e o Banco da instância, nos termos e para os efeitos dos artºs 288.º, n.º 1, alínea e), n.º 3, 493º, n.º 1 e 2 e 495º, do CPC,
aplicáveis ex vi artº 1º do CPTA.
F) Caso assim não se entenda, o que, sem conceder, por mero dever de patrocínio se admite,
deve considerar-se a inadequação total do meio processual escolhido para enquadrar a relação jurídica
controvertida subjacente à presente ação na forma como é configurada pela Recorrente, o que revela
a ausência de um pressuposto processual autónomo relativo ao processo, com as necessárias consequências legais.
G) Na verdade, à semelhança do que entendeu o Tribunal - e entendem o Ministério Público,
as Finanças e o Contra-Interessado Banco - o meio cautelar pretendido não é próprio, nem pode ser
convolado num outro, ou numa outra forma de processo com o fito pretendido.
H) Ou seja, contrariamente ao requerido, o meio cautelar impróprio de que ora Recorrente lançou
mão não pode ser convolado num outro - designadamente num procedimento cautelar não especificado -, na medida em que se encontram ultrapassados os prazos para as ações principais ou cautelares
que lhe seriam próprias, a saber: os embargos de executado (artº 237.º do CPPT) e a anulação de venda
(artº 257. do CPPT).
I) Atendendo à instrumentalidade das providências cautelares face ao pedido principal, a impossibilidade de utilização dos meios previstos nos artºs 237.º e 257.º, do CPPT, por manifesto decurso
do prazo sem que os mesmos tenham sido apresentados, impõe a improcedência de qualquer meio
cautelar, pelo que bem andou o Tribunal a quo ao não convolar a presente providência de suspensão
de eficácia, em qualquer outra.
J) Dito de outro modo. Destinando-se o processo cautelar a assegurar a utilidade da sentença a
proferir no processo principal (artº 112.º, n.º 1, do CPTA ex vi artº 2.º CPPT), e dependendo da causa
que tem por objeto a decisão sobre o mérito (artº 113.º, n.º 1, do CPTA ex vi artº 2.º CPPT), a improcedência da ação principal impede o decretamento da providência requerida, ou se qualquer outra, nos
termos e para os efeitos do disposto no artº 120.º do CPTA ex vi artº 2.º do CPPT.
K) Donde, para além de ilegal, a aplicação dos artºs 2.º, 97.º, 98.º, 237.º e 257.º, do CPPT, artºs 819.º
e 824.º, do CC, artº 97.º da LGT, artºs 112.º e 113.º, do CPTA, artºs 381.º e ss e, do CPC, no sentido de
que, estando esgotados os prazos para lançar mão dos procedimentos previstos nos artºs 237.º e 257.º,
do CPPT, ou de qualquer outro meio principal adequado a pretensão da ora Recorrente, um locatário de
um bem imóvel pode beneficiar de uma providência cautelar de suspensão de eficácia, (i) de um ato da
administração fiscal que, em cumprimento de uma sentença que ordenou a entrega de bens adjudicados
a um credor hipotecário, no âmbito de uma adjudicação ocorrida numa venda judicial promovida num
processo de execução fiscal, notifica o representante legal da aí executada para proceder à entrega das
chaves dos artºs urbanos em questão, ou (ii) de uma sentença que declarou procedente o incidente de
entrega dos bens adjudicados a um credor hipotecário, no âmbito de uma adjudicação ocorrida numa
venda judicial promovida num processo de execução fiscal, é, em tal interpretação, inconstitucional
por violação do disposto nos artºs 1.º a 3.º, 20.º, 62.º, 103.º, 104.º, 202.º e 205.º, da CRP.
L) Por fim, realça-se que a interposição do presente recurso constitui mais um lamentável ato
processual através do qual a ora Recorrente revela a ostensiva má-fé com que litiga nos presentes autos.
M) Assim, sem prejuízo do recurso ao meio previsto no artº 126.º do CPTA, do qual o banco
oportunamente se socorrerá para ressarcimento dos danos causados pela providência e que, na presente
fase, ainda não consegue determinar, reclama-se, desde já, no quadro da litigância de má fé, a indemni-
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zação das despesas com honorários de mandatário que a apresentação do presente meio cautelar (com
o inerente recurso) implicou e venha a implicar para o Banco Recorrido, cujos comprovativos oportunamente apresentará, e a punição exemplar da Recorrente como litigante de má-fé, tudo nos termos
do disposto no artº 456.º, n.º 1 e n.º 2, als. a) e d) e 457.º, do CPC, deixando ao prudente arbítrio do
Tribunal, a fixação do montante devido, nesta sede, a título de indemnização.
Nestes termos e nos demais de direito:
a) Deve o presente recurso ser julgado totalmente improcedente e, em consequência, deve manter-se a sentença recorrida, com o que se fará a costumada J U S T I Ç A!
b) Deve a Recorrente ser condenada em litigância de má-fé, nos termos do disposto no artº 456.º,
n.º 1 e 2 - a) e d), do CPC.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer pugnando pelo não provimento do
recurso e pela condenação da recorrente como litigante de má fé nos seguintes termos:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
Penafiel, exarada a fls. 362/367, em 22 de Junho de 2012.
A sentença recorrida julgou improcedente pedido de suspensão de eficácia, ao abrigo do disposto
no artigo 112.º do CPTA, do acto de notificação efectuado pelo Serviço de Finanças de Marco de
Canaveses em execução de decisão judicial proferida em sede de processo de execução fiscal.
A recorrente termina as suas doutas alegações com as conclusões de fls. 397/398, que, como é
sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-Aº/1 do
CPC, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
As recorridas Fazenda Pública e BBVA (PORTUGAL), SA contra-alegaram, tendo concluído nos
termos de fls.434 e 495/498, respectivamente que aqui, também, se dão por inteiramente reproduzidos
para todos os efeitos legais.
A nosso ver recurso não merece, claramente, provimento.
De facto, como muito bem sustentam as entidades requeridas, cuja argumentação, no essencial
se subscreve, a suspensão de eficácia regulada nos artigos 112.º e seguintes do CPTA tem em vista
actos administrativos.
Ora, o acto que a recorrente visa suspender é um acto de execução de uma decisão judicial, portanto, um acto judicial, pelo que é manifesto, a nosso ver, que se verifica evidente impropriedade do
meio processual utilizado (erro ma forma de processo), como refere a sentença recorrida.
Também não é viável a convolação dos autos em procedimento cautelar não especificado, regulado
no artigo 381.º do CPC, por não ser, também, meio processual adequado à pretensão da recorrente,
nem se concebe que uma decisão judicial transitada em julgado possa causar fundado receio de lesão
grave de irreparável.
De facto, as decisões impugnam-se por meio de reclamação ou recurso e não por via de providências cautelares.
Do mesmo modo não é viável a convolação em qualquer outro meio processual, nomeadamente,
a anulação de venda, pois que, além do mais, não resulta indiciado que a recorrente tenha proposto e
obtido ganho de causa em acção de preferência., quando é certo que já se mostra ultrapassado o prazo
de propositura da acção.
Bem andou, pois, a sentença recorrida, ao julgar verificada a impropriedade do meio processual
utilizado, sem viabilidade de convolação.
A sentença recorrida não merece, assim, censura.
O recorrido BBVA pede a condenação da recorrente como litigante de má-fé, nos termos do
artigo 456.º do CPC.
Nos termos do disposto no artigo 456.º/2/a) do CPC diz-se litigante da má-fé quem, com dolo ou
negligência grave tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar.
Ora, como muito bem sustenta o recorrido BBVA, parece-nos que a recorrente litiga com má-fé.
Sendo manifesto que o que a recorrente pretende é a suspensão da decisão judicial que determinou
a entrega dos bens, continua em sede de recurso a sustentar que o acto cuja suspensão se pretende não
é uma decisão judicial, mas antes um acto instrumental, de natureza administrativa, produzido pelo
SLF, conducente à entrega de um imóvel adquirido judicialmente.
Ora, se a decisão judicial que determinou a entrega dos bens incumbiu a SLF de proceder às diligências necessárias à entrega dos imóveis é manifesto que quando a recorrente pede a suspensão de
eficácia da notificação feita pelo SLF para entrega das chaves dos imóveis, em execução da decisão
judicial, está a pedir a suspensão da decisão judicial!!!
Por outro lado como alega o recorrido a fls. 493, não faz qualquer sentido fazer uso de qualquer
providência cautelar para obter a suspensão da decisão judicial que ordenou a entrega dos bens vendidos
em execução fiscal, sem intentar a acção principal - acção de preferência, mostrando-se já ultrapassado
o prazo legal de propositura (artigo 1410.º do CC).
Deve, pois, salvo melhor juízo, a recorrente ser condenada como litigante de má-fé.
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Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se
a sentença recorrida na ordem jurídica e condenar-se a recorrente como litigante de má-fé.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Não foram fixados factos na 1ª Instância.
Patenteiam os autos que:
a) A presente Providência Cautelar destina-se a impugnar uma notificação que foi efectuada por
ofício expedido em 16 de Novembro de 2011 à sociedade executada Adriano Vieira Carneiro & C.ª, Ld.ª.
b) Sucede que, essa notificação do Serviço de Finanças foi efectuada no cumprimento da decisão
judicial proferida por este TAF no âmbito da Acção Executiva n.º16/11.1BEPNF, a qual transitou em
julgado em 12 de Novembro de 2011.
c) Essa decisão determinou que o Serviço de Finanças procedesse às diligências necessárias à
entrega efectiva dos prédios urbanos inscritos na matriz da Freguesia do Forno, Concelho de Marco
de Canaveses, sob os artigos 1238.º e 1495.º - A, descritos na Conservatória do Registo Predial pelos
números 735/19970217 e 732/19970217, prédios que tinham sido adquiridos pelo Banco Bilbao Viscaia
Argentaria, S.A., que era credor hipotecário.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Penafiel, decidiu julgar a providência cautelar improcedente na
consideração de que (destacam-se apenas os trechos mais relevantes):
(…)
Questão Prévia:
O Serviço de Finanças de Marco de Canavezes, entidade requerida e, o contra-interessado, Banco
Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A., em sede de oposição suscitaram a questão do meio processual
não ser o adequado, posição igualmente partilhada pelo Digno Magistrado do Ministério Público.
Cumpre apreciar:
Resulta do art. 1º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei
107.º-D/03 de 31 de Dezembro que, os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal são os órgãos de
soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo nos litígios emergentes das
relações jurídico administrativas e fiscais.
O art.4º, n.º1, alínea a) da referida Lei, estabelece que compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação de litígios que tenham por objecto a tutela dos direitos e interesses
legalmente protegidos dos particulares directamente fundados em normas de direito administrativo e
fiscal ou decorrentes de actos jurídicos praticados ao abrigo de disposições de direito administrativo
e fiscal.
O art.49º, n.º1, alínea a) do mesmo diploma legal diz ainda que compete aos tribunais tributários
conhecer, designadamente das acções de impugnação de actos de liquidação de receitas fiscais, dos
actos praticados pela entidade competente no processo de execução fiscal e do pedido de providências
cautelares relativas aos actos administrativos impugnados ou impugnáveis.
O Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) aprovado pelo Decreto-Lei n.º433/99
de 26 de Outubro, aplica-se ao processo judicial tributário - art.1º, alínea b), do CPPT.
A sociedade Autora, classificou a forma de processo como «Providência Cautelar» nos termos do
art.112º, n.ºs 1 e 2, alíneas a), c) e d), do CPTA.
Ora, tal forma de processo não consta do elenco do art.97º, n.º1, do CPPT, como processo judicial
tributário.
O procedimento previsto no art. 112º, do CPTA, destina-se à suspensão de actos administrativos
e, conforme decorre do despacho de 19.12.2011, proferido no âmbito do processo 821/11.9 BEPNF
deste Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF), que incidiu sobre este mesmo pedido de providência, “a
requerente pretende a suspensão de eficácia de um acto judicial” - crf. doc. de fls. 181 dos autos.
A Providência Cautelar não tem como objecto impugnar um acto administrativo, uma vez, que
ele não foi proferido.
A Providência Cautelar destina-se a impugnar uma notificação que foi efectuada por oficio expedido em 16 de Novembro de 2011 à sociedade executada Adriano Vieira Carneiro & C.ª, Ld.ª.
Sucede que, essa notificação do Serviço de Finanças foi efectuada no cumprimento da decisão
judicial proferida por este TAF no âmbito da Acção Executiva n.º16/11.1BEPNF, a qual transitou em
julgado em 12 de Novembro de 2011.
Essa decisão determinou que o Serviço de Finanças procedesse às diligências necessárias à
entrega efectiva dos prédios urbanos inscritos na matriz da Freguesia do Forno, Concelho de Marco
de Canaveses, sob os artigos 1238.º e 1495.º - A, descritos na Conservatória do Registo Predial pelos
números 735/19970217 e 732/19970217, prédios que tinham sido adquiridos pelo Banco Bilbao Viscaia
Argentaria, S.A., que era credor hipotecário.
Ora, a decisão que se pretende impugnar é uma decisão judicial e não administrativa.
Deste modo, como a decisão referida transitou em julgado, deve ser cumprida, não sendo a providência cautelar o meio e a forma de a impugnar.
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Quanto muito, a forma de processo podia ser integrada nas providências cautelares de natureza
judicial indicadas nas alíneas i) do art. 97º, do CPPT.
A presente providência cautelar tem os contornos da providência cautelar não especificada prevista
nos artigos 381º a 392º do Código de Processo Civil (CPC).
O procedimento cautelar é sempre dependente da causa que tenha por fundamento o direito
acautelado e pode ser instaurado como preliminar ou como incidente da acção declarativa - art.383º,
n.º 1, do CPC.
Ora, a sociedade Autora, já apresentou essa Providência Cautelar, que correu termos pelo Tribunal
Judicial da Comarca de Marco de Canaveses com o n.º1772/11.2TBMCN, que se julgou incompetente
para conhecer da mesma.
Essa sentença foi proferida em 7 de Fevereiro de 2012 e transitou em julgado em 28 de Fevereiro
de 2012.
Do exposto, resulta que, o meio utilizado pela Autora não é o adequado para a apreciação da
questão.
Assim, estamos perante a excepção do meio processual impróprio.
Não existe qualquer outra questão prévia ou excepção dilatória que obste ao conhecimento do
mérito da acção.
Fica prejudicada a apreciação das demais questões.
(…)
DECIDINDO NESTE STA
Face às alegações/conclusões da recorrente, que delimitam o objecto do recurso, identificamos
as seguintes questões a decidir:
1) qual a natureza do acto cuja suspensão se pretende nos presentes autos.
2) Se a questão subjacente aos presentes autos, que pela sua natureza não foi objecto de apreciação
nos autos de execução fiscal, merece protecção jurídica.
3) Saber se o procedimento dos autos, é admissível na medida em que o art. 97º n.º 1 i) do CPPT,
o prevê claramente.
4) Saber se ocorre possibilidade clara de acolher o presente procedimento, nem que seja como
procedimento cautelar não especificado, nos termos do art. 381º e segs do CPC.
5) Saber se devia ter sido operada convolação para o meio próprio.
Vejamos:
O acto que a recorrente pretende suspender é um acto legal de execução de uma decisão judicial,
de 06/10/2011 (vide fls. 143 a 147 do primeiro volume de “Processos cautelares) concretizado numa
notificação efectuada pelo serviço de Finanças por ofício expedido em 16/11/2011 à sociedade executada, meramente instrumental em relação a tal decisão e por isso despido de qualquer autonomia não
lhe conferindo natureza administrativa o facto de ser concretizado e materializado por uma autoridade
administrativa no caso o Serviço de Finanças da área de localização dos bens a entregar, aliás não actuando de modo próprio mas porque tal lhe foi determinado na parte decisória da sentença proferida no
TAF de Penafiel no âmbito do processo 16/11.1BEPNF. A providência não tem um verdadeiro objecto
e ocorre pois impropriedade do meio processual utilizado sendo que uma decisão judicial só é possível
ser sindicada através de reclamação ou recurso.
O facto de o artº 97º n.º 1 alínea i do CPPT prever providências cautelares de natureza judicial não
significa que se pudesse admitir aquilo que a recorrente apelida de providência cautelar para sindicar
uma decisão judicial transitada em julgado. Ali se prevê a possibilidade de a fazenda pública poder
requerer o arresto e o arrolamento em consonância com o disposto no artº 31º n.º 1 do RCPIT (REGIME
COMPLEMENTAR DO PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA) onde se pode ler: 1 - Em
caso de justo receio de frustração dos créditos fiscais, de extravio ou deterioração de documentos conexos com obrigações tributárias, a administração tributária deve propor as providências cautelares
de arresto ou arrolamento previstas no Código de Procedimento e de Processo Tributário. Também
não podia pelas mesmas razões acolher-se o presente procedimento, como procedimento cautelar não
especificado, art. 381º e segs do CPC.
Resta apreciar se foi correcta a decisão de não proceder a qualquer convolação. É a seguinte
a jurisprudência deste STA, sobre esta matéria, espelhada no acórdão de 02/09/2011 tirado no recurso
n.º 0794/10 assim sumariado: Ocorrendo erro na forma de processo, se a petição puder ser utilizada
para outro meio processual (por ter sido invocado fundamento legal para cuja apreciação corresponda
essa outra forma de processo), deverá ordenar-se, se outros obstáculos legais a tanto não obstarem, que
o processo siga na forma processual adequada (nº 3 do art. 97º da LGT e n.º 4 do art. 98º do CPPT).
A ora recorrente alega como fundamento de direito a sua posse, como arrendatária, dos prédios
cuja entrega foi ordenada judicialmente onde diz ter instalado um restaurante, desde 30 de Junho de
2008 e como fundamento de facto a ameaça de lesão dessa posse pela ordem de entrega do locado.
Na sua perspectiva, o que ofenderá a sua posse é a exigida entrega das chaves e o consequente encerramento do locado. O acesso aos meios de tutela da posse através de embargos de terceiro revela-se o
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meio processual adequado para reagir, preventivamente, contra a referida ordem de entrega dos prédios
locados.
É no entanto essencial que a recorrente estivesse em tempo para deduzir embargos de terceiro e
que tenha legitimidade para tal.
No caso vertente, da factualidade fixada na decisão, e que não é controvertida, resulta claramente
que no momento em que a ora recorrente reagiu através da peça que apelidou de providência cautelar já
ocorrera a venda dos prédios urbanos penhorado no âmbito do processo de execução fiscal instaurado
contra a sociedade executada Adriano Vieira Carneiro e Companhia LDA. Todavia, do teor da petição
apresentada ressalta que não obstante se afirmar a pretensão de exercer o direito de preferência na
venda dos imóveis “para o que intentará de imediato a necessária acção declarativa de condenação”
pretende, antes, e efectivamente reagir contra a ordem de entrega imediata dos imóveis arrendados com
vista a obstar à ocorrência de um prejuízo irreparável para os seus interesses.
Com efeito, alegou ter tido conhecimento em 08/12/2011 por intermédio do gerente da executada
que os imóveis, objecto do arrendamento deviam ser entregues até 16/12/2011 “e que caso tal entrega
não ocorra a mesma será efectuada coercivamente no dia 20, próximo futuro”.
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».
Como se escreveu no acórdão deste STA de 12/09/2012 tirado no recurso n.º 995/11 “… 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 através de embargos, em vez de o obrigar à propositura
de acções possessórias”.
No caso vertente, a reacção da ora recorrente não vem dirigida contra o acto da penhora ou da
venda do imóvel, nem assume uma natureza repressiva, mas antes preventiva, porque dirigida contra
a ordem de entrega dos prédios sob cominação de efectuada coercivamente, acto que, a verificar-se,
é susceptível de violar o direito a que se arroga caso se comprove a existência desse direito em data
anterior à penhora, se julgue que esse direito é oponível ao adquirente do prédio e que a diligência
de entrega é passível de perturbar o direito de uso e fruição do imóvel que decorre do contrato de
arrendamento na medida em que impediria a embargante de ali continuar a exercer a sua actividade
(julgamento que implica a necessidade de apreciar diversas questões, como a de saber se essa ordem de
entrega integra um dos actos previstos no n.º 1 do art.º 237.º do CPPT, isto é, um “acto judicialmente
ordenado de entrega de bens”, a de saber se o direito invocado é incompatível com realização da ordenada diligência ou se o invocado direito de arrendamento está subtraído à regra de extinção provocada
pela venda executiva, isto é, se o arrendamento deve ou não ser considerado abrangido pelo n.º 2 do
art.º 824º C.Civil; questões que, nunca podem ser decididas em sede de apreciação liminar da petição
apresentada, mas, tão só, em sede de sentença sobre o mérito da acção).
Ora, os embargos com função preventiva, embora não encontrem previsão no CPPT, mostram-se
regulados no artigo 359.º do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo judicial tributário por força
do disposto no artigo 2.º, alínea e), do CPPT, nos seguintes termos: «1- Os embargos de terceiro podem
ser deduzidos, a título preventivo, antes de realizada, mas depois de ordenada, a diligência a que se
refere o artigo 351.º, observando-se o disposto nos artigos anteriores, com as necessárias adaptações.
2- A diligência não será efectuada antes de proferida decisão na fase introdutória dos embargos e,
sendo estes recebidos, continuará suspensa até à decisão final (...)».
Tratando-se dos embargos de terceiro tendentes a evitar uma diligência susceptível de afectar o
direito invocado pela embargante, e sabido que o n.º 1 do artigo 930.º do CPC dispõe que «a efectivação
da entrega da coisa são subsidiariamente aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições
referentes à realização da penhora, procedendo-se às buscas e outras diligências necessárias, se o
executado não fizer voluntariamente a entrega (...)», é controverso que aos embargos de função preventiva seja aplicável o prazo de caducidade previsto no n.º 3 do artigo 237.º do CPC não só quando
estipula o prazo de 30 dias «contados desde o dia em que foi praticado o acto ofensivo da posse ou
direito ou daquele em que o embargante teve conhecimento da ofensa», como, ainda, quando estipula
que os embargos nunca podem ser deduzidos «depois de os respectivos bens terem sido vendidos».
A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a sufragar o entendimento de que o
referido prazo de caducidade – previsto no artigo 353.º, n.º 2, do CPC para os embargos de natureza
preventiva – pressupõe a efectiva realização da diligência ofensiva da posse ou de outro direito incompatível com essa realização ou com o seu âmbito, ou seja, que é seu pressuposto tratar-se de embargos
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de terceiro de função repressiva, não existindo prazo para a dedução de embargos de terceiro de função
preventiva, os quais podem ser sempre deduzidos entre a data do despacho que ordena a diligência e a
sua efectiva realização – cfr. acórdão proferido em 9/02/2006, no proc. n.º 06B014. Ali se expendeu: “O
fundamento dos embargos de terceiro é, em regra, a ofensa da posse ou de qualquer direito incompatível
com a realização ou o âmbito da diligência de penhora ou de qualquer outro acto judicialmente ordenado da titularidade de quem não seja parte na causa (artigo 351º, n.º 1, do Código de Processo Civil).
Versa este normativo sobre os chamados embargos de terceiro repressivos, isto é, sobre aqueles
que são subsequentes à ofensa da posse ou de qualquer outro direito incompatível com a realização
ou o âmbito da diligência judicial em causa.
A lei permite, porém, a dedução de embargos de terceiro a título preventivo na sequência do
despacho que ordenou a diligência ofensiva e antes de a mesma ser efectivada (artigo 359º, n.º 1, do
Código de Processo Civil).
Nesse caso, a referida diligência não é efectuada antes da prolação do despacho liminar no procedimento de embargos e, se estes forem liminarmente recebidos, continuará suspensa até à decisão
final (artigo 359º, n.º 2, do Código de Processo Civil).
No caso vertente, porque os embargos de terceiro foram deduzidos depois da prolação do mencionado despacho mas antes de ocorrer a diligência concernente à entrega da referida, estamos perante
embargos de terceiro de função preventiva.
E porque a recorrida não foi parte ou interveniente na acção executiva para entrega de coisa
certa em que foi proferido o despacho determinativo da entrega da referida fracção predial, ela tem a
posição de terceiro que é pressuposto da dedução de embargos de terceiro”.
E quanto à caducidade ou não do direito de embargar de terceiro por parte da recorrida expressou-se:
(…)Expressa a lei que o embargante deve deduzir a sua pretensão, mediante petição, nos trinta
dias subsequentes àquele em que a diligência foi efectuada ou em que o embargante teve conhecimento
da ofensa, até à venda ou adjudicação dos bens (artigo 353º, n.º 2, do Código de Processo Civil).
Decorrido o referido período de tempo entre a prática do acto ofensivo da posse ou de outro
direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência ou o seu conhecimento pelo terceiro
deles titular, isso constitui excepção peremptória de caducidade do direito de embargar, implicante
da improcedência dos embargos (artigos 144º, n.º 4 e 487º, n.º 2, do Código de Processo Civil e 328º
e 329º do Código Civil).
Todavia, como é natural, o funcionamento do referido prazo de caducidade pressupõe a efectiva
realização diligência ofensiva da posse ou de outro direito incompatível com essa realização ou o seu
âmbito, ou seja, é seu pressuposto tratar-se de embargos de terceiro de função repressiva.
No caso vertente, porém, ainda não foi realizada a diligência de entrega da fracção predial
mencionada sob II 1 à recorrente, motivo pelo qual os embargos de terceiro em causa são de função
preventiva, não pode ser aplicado o prazo de caducidade a que alude o artigo 353º, n.º 2, do Código
de Processo Civil.
Neste caso, como é natural, a lei não prevê prazo fixo para a dedução dos embargos de terceiro
sob pena de funcionamento da excepção peremptória da caducidade do direito de os deduzir, mas tão
só dois limites processuais, isto é, a data da prolação do despacho judicial determinante da diligência
ofensiva da posse ou de outro direito do terceiro incompatível com a sua realização ou âmbito e a data
da sua efectiva realização.
Com efeito, o que acontece com o tipo de embargos de terceiro em análise é que eles não podem
ser deduzidos antes de ordenada judicialmente a referida diligência ou depois da sua realização, ou seja,
podem sê-lo, depois de ordenada, em qualquer momento, enquanto não for efectivamente realizada.
Não tem, pois, fundamento legal a alegação da recorrente no sentido de que o prazo para a dedução dos embargos de terceiro de função preventiva é o de trinta dias a que se reporta o artigo 359º,
n.º 1, do Código de Processo Civil(…).
Concordando com esta argumentação, não podemos excluir a possibilidade de convolação da peça
apresentada para embargos de terceiro por a consideramos tempestiva.
Por outro lado, também não é evidente a ilegitimidade da embargante.
Como se a firmou no recente acórdão deste STA, supra citado, “a legitimidade processual consiste
na posição da parte numa determinada acção, dispondo o art.º 26.º do CPC que o autor é parte legítima
quando tem interesse directo em demandar, sendo que tal interesse se exprime pela utilidade derivada
da procedência da acção. Tal legitimidade processual, não sendo uma qualidade pessoal das partes,
exprime-se pela relação intrínseca entre elas e o objecto do processo, em termos da pretensão que se
pretende ver acolhida. E nos termos do artigo 237.º do CPPT, bem como do análogo artigo 351.º, n.º 1,
do CPC, os embargos de terceiro podem ser deduzidos por qualquer terceiro que não seja parte na causa
em que tal meio de defesa é deduzido.
No caso vertente, embora a ordem de entrega do prédio tenha sido dirigida aos executados, tal
ordem é susceptível, face aos termos em que embargante (no nosso caso a ora recorrente) interpretou
o âmbito da diligência, de a atingir enquanto terceiro titular do direito de arrendamento do prédio, na
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medida em que essa diligência – caso traduza ou implique uma entrega do prédio livre e devoluto e com
entrega das chaves sob pena de arrombamento das portas e ocupação do imóvel pelo novo proprietário
– é passível de perturbar o direito que decorre para a embargante do aludido contrato de arrendamento
e que inclui o direito de deter em exclusivo as chaves do prédio locado e de usar e fruir o imóvel no
exercício da sua actividade, sem a devassa e invasão que representaria a transmissão de chaves para
outrem ou o arrombamento das portas do local onde tem instalada a sede do seu estabelecimento industrial, o que, além do mais, a poderia impediria de continuar a exercer aí a sua actividade.
Não é, assim, claro e evidente que a embargante não tenha interesse directo em demandar pelo
facto de a ordem de entrega do prédio não lhe ter sido dirigida a si, isto é, não é manifesta e incontroversa a falta de legitimidade da embargante
É certo que se pode objectar que não é esse o âmbito da diligência ordenada e que ela se encontra
inserida no plano da execução para entrega de coisa imóvel arrendada prevista nos artigos 930.º, n.º 3, e
931.º e segs. do CPC, não sendo a mesma susceptível de violar o direito a que se arroga a embargante.
Mas essas e outras eventuais questões que devam ponderar-se não nos surgem neste momento
como objecção ao prosseguimento dos embargos para além da fase liminar que, recordemos, se estribou,
exclusivamente, na caducidade do direito de embargar e na ilegitimidade da embargante…”
Em conclusão: Mostra-se viável face à petição apresentada pela ora recorrente a sua convolação
para petição de embargos de terceiro, o que se determina.
Por isso, a decisão recorrida não pode manter-se, devendo, ao invés, ser revogada, assim obtendo
provimento o recurso ficando prejudicado o conhecimento das demais questões que foram suscitadas
no presente recurso pelas partes.
4- DECISÃO:
Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e operar a convolação
da petição apresentada para petição de embargos de terceiro ficando anulado o já processado e devendo
os embargos seguir a sua tramitação normal, subsequente.
Sem custas.
Lisboa 10 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado (vencido nos
termos da declaração junta) — Valente Torrão.
Voto de vencido:
Afigura-se-me que não há qualquer possibilidade de convolação porquanto a redacção do artº 237º,
n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário é muito clara: os embargos nunca podem se
deduzidos depois da venda dos bens.
Como refere Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado
de, vol. III, pag. 157 «… a restrição à possibilidade de deduzir embargos de terceiro após a venda dos
bens, essa tem uma justificação evidente, que é a protecção da estabilidade das vendas em execução,
que incrementa a segurança dos compradores, fomentando o aparecimento de um maior número de
interessados e a obtenção de melhores preços. Trata-se, aqui, de um interesse público, oposto ao que
o embargante tem em defender o seu direito, que justifica uma restrição deste, independentemente
da formulação de um juízo negativo sobre a diligência do embargante em defender os seus direitos.”
Assim não subscrevo a tese do acórdão, antes acompanho a jurisprudência do Ac. 60/12 deste
Supremo Tribunal Administrativo, de 14.03.2012 (Consª Fernanda Maçãs) em que se decidiu que tendo
os embargos sido deduzidos depois da venda dos bens, não obstante a embargante alegar só ter tido
conhecimento da ofensa do seu alegado direito depois de tal venda, são os mesmos manifestamente
intempestivos.
Dada a impropriedade do meio processual e impossibilidade de convolação, propenderia, pois,
no sentido de negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — P. Delgado.

Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Nulidade da sentença. Excesso de pronúncia. Reclamação de acto praticado pelo
Órgão de execução fiscal. Indeferimento de pedido de pagamento em prestações e
dispensa de prestação de garantia. Subida imediata. Efeito suspensivo automático
da reclamação.
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Sumário:
I — Dos artigos 660.º, n.º 2, do CPC e 125.º, n.º 1, do CPPT, incumbe ao julgador a
obrigação de apreciar e resolver todas as questões submetidas à sua apreciação,
isto é, os problemas concretos que haja sido chamado a resolver no quadro do
litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir e as eventuais excepções invocadas), ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação
e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.
II — No caso sub judice, tendo o reclamante dirigido toda a sua argumentação no
sentido da ilegalidade do acto de penhora dos seus bens, pedindo a sua anulação,
estava a M.ma Juíza «a quo» obrigada a apreciar a ilegalidade invocada, pelo que
não podemos deixar de concluir que a sentença recorrida não padece de excesso
de pronúncia.
III — Tendo a reclamação do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em
prestações e dispensa de prestação de garantia subida imediata, o processo de
execução fiscal deve considerar-se automaticamente suspenso, o que acarreta a
ilegalidade da penhora efectivada nos autos antes da prolação da sentença definitiva que recaia sobre a reclamação.
IV — O despacho de penhora ao ser contrário ao regime da suspensão automática da
reclamação, com subida imediata, tal como resulta do disposto nos artigos 276.º
e 277.º, n.os 2 e 3, e 278.º, n.º 3, do CPPT, consubstancia a prática de um acto que
a lei não admite, com a consequente nulidade prevista no artigo 201.º do CPC,
uma vez que tem influência na decisão da causa.
Processo n.º 943/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel António Moreira Lima.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I- RELATÓRIO
1. MANUEL ANTÓNIO MOREIRA LIMA, executado por reversão, no processo de execução
fiscal n.º 3565.2005.01050214, deduziu, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, reclamação,
nos termos dos arts. 276º ss. do CPPT, contra o acto de penhora determinado pelo Órgão da Execução,
que foi julgada procedente, por sentença proferida por aquele Tribunal, em 20 de Abril de 2012.
2. A FAZENDA PÚBLICA, notificada dessa sentença, interpôs recurso para o Tribunal Central
Administrativo, apresentando as alegações, com as seguintes Conclusões:
“A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de
atos do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, do despacho
proferido em 2010-11-26, pelo Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Valongo-2 (OEF), no
âmbito do processo de execução fiscal (PEF) n.º 3565200501050214 e apensos, que ali corre termos
e, que indeferiu o pedido de pagamento em prestações.
B. O aqui Reclamante entregou em 2010-11-12 um pedido de pagamento em prestações e dispensa
de prestação de garantia, tendo merecido um despacho de indeferimento em 2010-11-26.
C. O Tribunal a quo, quedou-se pela apreciação da ilegalidade da realização da penhora contra
o reclamante por violação do disposto no artigo 201º, n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC).
D. Ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a Fazenda
Pública, sendo outro o seu entendimento, já que considera que a Douta Sentença sob recurso padece
de erro de julgamento de direito consubstanciado em excesso de pronúncia e erro de julgamento de
facto e de direito, como a seguir se argumentará e concluirá.
E. Com efeito, não obstante não constituir fundamento da presente Reclamação, a Mma Juiz do
Tribunal a quo conheceu da ilegalidade da penhora realizada em causa, por violação do disposto no
artigo 201º, n.º 1 do CPC,
F. vício este que, sublinhámos, embora levantado na petição inicial da Reclamação apresentada,
não constituiu parte do pedido formulado na presente Reclamação, logo, não poderia ser conhecida
pelo Tribunal a quo (cf. art. 78º, n.º 2, alínea h) do CPTA, ex vi art. 2º, alínea c) do CPPT), como o foi,
G. mas, mesmo que tivesse constituído, a causa de pedir da presente Reclamação (indeferimento
do pedido de pagamento em prestações), faria com que o mesmo não fosse atendido, tal a incongruência
e a total ausência de nexo de causalidade entre eles.
H. Ora, salvo o devido respeito, que é muito, entendemos que a decisão proferida extravasa os
limites legais definidos, cometendo excesso de pronúncia, por se pronunciar sobre a penhora, omitindo
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a apreciação do pedido, que remete para o despacho de indeferimento proferido em 2010-11-26 e,
versa sobre o pedido de pagamento em prestações.
Destarte,
1. Ocorre nulidade da sentença por excesso de pronúncia, em virtude de a MªJuiz ter conhecido
de questão que não é de conhecimento oficioso ou que tenha sido suscitada pelas partes, designadamente quanto à existência de ilegalidade da penhora, por inobservância do disposto no artt 78º, n.º 2,
alínea h) do CPTA, ex art. 2º, alínea c) do CPPT, pelo que violou os termos do consignado no n.º 1 in
fine do artigo 125º do CPPT, na alínea d) do n.º 1 do art. 668º e n.º 2 do artigo 660º, ambos do CPC,
consubstanciando erro de julgamento em matéria de DIREITO.
Sem prescindir e por mera cautela,
J. O Tribunal a quo, baseia a sua decisão, no facto de que após o despacho de indeferimento
sobre o pedido prestacional, só quando houver uma sentença transitada em julgado sobre este assunto,
desfavorável ao Reclamante, é que poderia o OEF prosseguir com a penhora de bens.
K. Contrariamente ao doutamente sentenciado, defende a Fazenda Pública que entre o pedido
prestacional, em causa, que deu entrada no 0EF, em 2010-11-12, até à data em que sobre aquele
requerimento é proferido um despacho, no caso, em 2010-11-26, medeia um período de suspensão
provisória, estando os bens do devedor a salvo de quaisquer penhoras concretizadas.
Ora,
L. é um facto que durante aquele período de suspensão, que culminou com o despacho de indeferimento sobre aquele requerimento, nenhuma penhora foi concretizada.
M. Defende a Fazenda Pública que a posse de um bem imóvel só é atingida com a penhora,
quando a mesma for registada definitivamente na competente conservatória de registo predial e, não
quando ela for meramente pedida,
N. e, como o ato ofensivo da posse do titular do imóvel, o aqui Reclamante, só aconteceu em
2010-12-17, com o registo definitivo da penhora ordenada pelo OEF e, sendo o aqui despacho reclamado, o de indeferimento do pedido prestacional, de 2010-11-26 e, não o despacho que ordena a
penhora em 2010-11-15,
então,
O. fácil é de concluir que aquando da penhora concretizada, em 2010-12-17, já o período de suspensão provisória tinha terminado, não existindo, nessa altura nenhuma razão jurídica que impedisse
a concretização daquela penhora, não padecendo esta de qualquer vicio de legalidade.
Por outro lado,
P. não pode a Fazenda Pública concordar com a Douta Sentença, quando esta sustenta que a
penhora não podia ter tido lugar enquanto a questão relacionada com o pagamento em prestações e a
prestação/dispensa de garantia, não estivesse decidida por sentença transitada em julgado,
Q. porque, sendo o despacho de indeferimento em causa, pelos efeitos produzidos, um ato eminentemente processual (faz cessar o efeito suspensivo da execução iniciado com o pedido prestacional),
porque não contende com a condição subjetiva do requerente, nada obsta a que a execução fiscal
prosseguisse os seus termos, com a penhora de bens.
R. Padece assim a douta sentença sob recurso de erro de julgamento de direito consubstanciado
em excesso de pronúncia e erro de julgamento de facto e de direito, porquanto fez errónea interpretação dos factos e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in casu, no que concerne ao
excesso de pronúncia, por força do art. 78º, n.º 2, alínea h) do CPTA, ex vi art. 2º, alínea e) do CPPT
e art. 125º, do CPPT e, art. 668º, n.º 1, alínea d), 2.ª parte, do CPC.”
3. Não foram deduzidas contra-alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto deste STA, emitiu parecer no sentido da
improcedência do presente recurso.
5. Remetido o processo ao Tribunal Central Administrativo Norte, foi aí proferido acórdão, onde
se declara o Tribunal Central Administrativo Norte incompetente, em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso, por o mesmo ter por fundamento exclusivo matéria de Direito, determinando-se
a remessa ao STA, por ser o Tribunal competente, em razão da hierarquia.
6. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença, sob recurso, alicerçou-se na seguinte matéria:
“1.º - Em 13.10.2010, foi efectuada a citação pessoal do ora Reclamante, na qualidade de revertido no âmbito do processo de execução fiscal n.º3565200501050214 e Aps, instaurado pelo Serviço
de Finanças de Valongo-2, na qualidade de responsável subsidiário (gerente) pela dívida de 11.887,72
euros, referente a IRC dos anos 2004 e 2005 e IRS retido na fonte relativo aos períodos 2006-12 e
2007-10, originalmente liquidada relativamente à sociedade Limpezas - Limpezas Indústrias e Domésticas, Ldª, NIF 506 921 565.
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2.º - A executada originária foi declarada insolvente por sentença proferida em 2 de Setembro
de 2008 no Proc.511/08.OTYVNG do 3º Juízo do Tribunal do Comércio, transitada em julgado em 23
de Outubro de 2008.
3.º - O processo de insolvência foi encerrado em 9 de Fevereiro de 2010.
4.º - Os processos de execução fiscal não foram avocados nem remetidos para apensação ao
processo de insolvência.
5.º - Não foram apreendidos quaisquer bens do Reclamante, nem da devedora originária posteriormente à declaração de insolvência.
6.º - Na mesma data foi também (o ora Reclamante) citado pessoalmente como responsável
subsidiário pela dívida da mesma empresa relativa aos processos executivos n.ºs 3565200501041673
e Aps., 3565200801015478 e Aps., e 3565200801059564.
7.º - A dívida exequenda revertida totaliza o montante de 27.607,77 euros.
8.º - Em 12.11.2010 deu entrada no Serviço de Finanças de Valongo 2., um requerimento apresentado pelo ora Reclamante a solicitar o pagamento em prestações da referida dívida, tendo igual
requerimento sido também apresentado relativamente aos processos executivos enumerados no ponto 2.º.
9.º - No pedido apresentado (constante de fls.56 a 68 dos autos) foi requerida a autorização do
pagamento da quantia de 27.607,77 euros, no prazo de 6 anos, sob a forma de uma prestação mensal
única de 383,44 euros ou alternativamente, em 60 prestações de 460,13 euros, igualmente a repartir
por todos os processos executivos.
10.º - Por despacho proferido pelo Chefe de Finanças de Valongo 2 em 26.11.2010, foi o requerido
indeferido por falta de enquadramento legal
- cfr. doc. de fls.106 verso.
11.º - Alega no seu pedido, não ter condições, face à sua actual situação financeira e patrimonial,
para efectuar o pagamento da dívida em 36 prestações.
12.º - O despacho foi notificado ao ora Reclamante através do oficio n.º10334 de 26.11.2010,
remetido sob registo postal com aviso de recepção, constando o mesmo assinado em 30.11.2010 - cfr.
doc. de fls. 108 dos autos.
13.º - Em 15.12.2010, foi recebida no referido Serviço de Finanças via fax, relativamente ao
despacho proferido em 26.11.2010, uma petição de reclamação nos termos do art.276º e seguintes do
CPPT - cfr. doc. de fls.118 a 199 dos autos.
14.º - A mesma petição deu entrada via fax em 10.12.2010 - cfr. doc. de fls.145 dos autos.
15.º - Em 15.11.2010, foi registado no Sistema Informático de Penhoras Automáticas (SIPA), em
nome do Reclamante, um pedido de penhora de Imóveis sob o n.º356520100000045334, englobando
os 4 processos objecto do pedido de pagamento em prestações - cfr. print informático de fls. 209 dos
autos.
16.º - Pedido que foi confirmado em 24.11.2010 e recebido pela Conservatória do Registo Predial
em 15.12.2010, que confirmou como definitiva a penhora do imóvel correspondente ao artigo n.º 9551
— AK em 17. 12.2010.
17.º - Em 15.11.2010 foi efectuado no SIPA um pedido de penhora de vencimentos e salários, registado sob o n.º 356520100000045342 e confirmado na mesma data, tornando-se a penhora definitiva
em 27.12.2010 com resposta positiva da entidade do Reclamante, Lusobox, Lda, NIF 508599660, constando em resultado da mesma 2 depósitos de 184,33 euros, efectuados respectivamente em 30.03.2011
e 14.04.2011 — print informático de fls. 210 dos autos.
18.º - A penhora foi registada a favor da Fazenda Pública pela apresentação datada de 15 de
Dezembro de 2010.
19.º - O Reclamante foi notificado da realização da penhora do imóvel em 29.12.2010, conforme
aviso de recepção constante a fls.211 dos autos.
20.º - Em 10.01.2011, foi recebida nesta SF via fax, uma segunda petição de Reclamação nos
termos do artigo 276º e seguintes do CPPT, que se mostra tempestiva, onde é posta em causa a penhora
efectuada em 17-12-2010, ao imóvel corresponde ao artigo n.º9551 - AK - doc. de fls. 212 a 229.
21.º - A mesma petição deu entrada via postal em 18.01.2011 - doc. de fls. 231 a 316 dos autos.”
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
O recorrido, executado por reversão, solicitou, em 12 de Novembro de 2010, o pagamento em
prestações da dívida exequenda, com dispensa de prestação de garantia, e consequente suspensão do
processo de execução fiscal, nos termos do disposto no art. 169º do CCPPT, pedido que foi indeferido.
Contra o despacho de indeferimento apresentou o ora recorrido reclamação.
Entretanto, em 15 de Novembro de 2010, na pendência do mencionado processo de reclamação,
foi o recorrido notificado do despacho de concretização da penhora de um bem imóvel, contra o qual
deduziu reclamação, com fundamento na sua ilegalidade, por a mesma ter sido determinada na pendência da referida reclamação judicial, já que o processo de execução fiscal devia estar suspenso, nos
termos do art. 169º do CPPT.
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Esta última reclamação foi objecto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
de Penafiel, em 20 de Abril de 2012, que decidiu julgar procedente a reclamação, com a consequente
anulação da penhora efectuada pelo Órgão de Execução Fiscal, por despacho de 15 de Novembro de
2010, no processo de execução fiscal n.º 3565.2005.01050214.
Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
“(…) O ora Reclamante fundamentou a Reclamação na nulidade da penhora por ter tido lugar
antes de decidida a questão relacionada com o pagamento em prestações e a prestação/dispensa de
garantia.
Da análise dos autos, resulta que, o Serviço de Finanças de Valongo procedeu à penhora sem que
estivesse decidida por sentença com trânsito em julgado se o Reclamante devia ou não ser autorizado
a pagar a dívida tributária em prestações ou se devia ser dispensado da prestação de garantia.
A irregularidade resultante de ter sido efectuada a penhora antes de estarem definitivamente
decididas as questões em causa, constitui a irregularidade prevista no art.201º, n.º1 do CPC, com
influência na decisão da causa.
Se o Reclamante for autorizado a pagar a dívida em prestações ou dispensado da prestação de
garantia, não podia ser efectuada a penhora do prédio.
Pelo que, procede a presente Reclamação, uma vez, que, não ficou decidido, por sentença transitada um julgado, se o ora Reclamante podia pagar a dívida em prestações ou se devia prestar garantia
ou estava dispensado de o fazer”.
Contra este entendimento, vem o presente recurso, interposto pela Fazenda Pública, argumentando,
em síntese, que:
• A sentença recorrida “padece de erro de julgamento de direito consubstanciado em excesso de
pronúncia e erro de julgamento de facto e de direito”.
• O “Tribunal a quo, quedou-se pela apreciação da ilegalidade da realização da penhora contra
o reclamante por violação do disposto no artigo 201º, n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC)”, que
não constitui parte do pedido formulado na reclamação.
• Entre o período que decorre entre o pedido de prestação de garantia (12/11/2010) até à decisão
que sobre o mesmo é proferida, medeia um período de suspensão provisória, no caso, até, 26/11/2010,
e durante esse período nenhuma penhora foi concretizada, já que o acto ofensivo da posse do titular só
aconteceu com o registo definitivo da penhora, ou seja, em 17/12/2010, quando o período de suspensão
provisória já tinha terminado.
Em face das conclusões, que delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3, e 685.º-A/l, do CPC, as questões a apreciar e decidir no presente recurso jurisdicional são
as de saber se:
1. A sentença recorrida padece da nulidade prevista no art. 125º, n.º 1, do Código de Procedimento
e de Processo Tributário e art. 668º, n.º 1, alínea b), do Código do Processo Civil, por ter conhecido
de questão que as partes não haviam colocado nem era passível de conhecimento oficioso; e, em caso
de resposta negativa:
2. Se incorreu em erro de julgamento em matéria de direito ao considerar que só após despacho
de indeferimento sobre o pedido prestacional, isto é, só quando houver uma sentença desfavorável ao
recorrente transitada em julgado sobre este assunto, é que poderia o órgão de execução fiscal prosseguir
com a penhora de bens.
2. 2. Da nulidade da sentença por excesso de pronúncia
Dispõe o art. 125º, n.º 1, do CPPT, que é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.
Trata-se de uma nulidade que colhe o seu fundamento no princípio dispositivo e corresponde à
sanção pela inobservância do dever imposto ao juiz, pelo art. 660º, n.º 2, do CPC, de resolver todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e de não poder ocupar-se senão dessas
questões, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, determinando a
violação dessa obrigação a nulidade da sentença por omissão ou excesso de pronúncia.
Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7 de Março de 2012, proc
n.º 132/2012, as mencionadas disposições incumbem “ao julgador a obrigação de apreciar e resolver
todas as questões submetidas à sua apreciação, isto é, os problemas concretos que haja sido chamado
a resolver no quadro do litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir e as eventuais excepções
invocadas), ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação e decisão tenha
ficado prejudicada pela solução dada a outras. E questões, para esse efeito (contencioso tributário), é tudo
aquilo que é susceptível de caracterizar um vício, uma ilegalidade do acto tributário impugnado”.
No caso sub judice, como bem refere o Ministério Público, no seu douto Parecer, “(…) na presente
reclamação judicial a questão que o recorrido/reclamante pretende ver apreciada é a legalidade da
penhora efectuada.
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É certo que por evidente lapso, no início do requerimento inicial de fls. 3 dos autos, se indica
como despacho recorrido o que indeferiu o pedido de indeferimento de pagamento em prestações e de
dispensa de prestação de garantia.
Todavia, da leitura atenta do dito requerimento inicial resulta, inexoravelmente, que o recorrido
sindica, nesta reclamação, o acto de penhora.
Isso mesmo resulta, à evidência, da factualidade apurada na sentença recorrida.
Conforme deflui do despacho de fls. 123 o expediente relativo à reclamação deduzida do acto
de indeferimento do pedido de pagamento em prestações foi desapensado dos autos e remetido à
distribuição.
Não ocorre, pois, a alegada nulidade da sentença por excesso de pronúncia.”
E, na verdade, assim é.
A petição da Reclamação, constante de fls. 3 ss. dos autos, mostra que o reclamante começa por
dizer que deduz reclamação contra o Despacho de indeferimento do pedido de pagamento em prestações
e dispensa de prestação de garantia. No entanto, logo no art. 1º passa a fazer referência à notificação
do despacho de 15/12/2010, em que teve conhecimento da concretização da penhora, sendo que nos
arts. 37º e seguintes da petição resulta de forma inequívoca que com a mesma o reclamante pretende
reagir contra a penhora que considera ilegal, em virtude de estar pendente reclamação do despacho
de indeferimento do pedido de pagamento em prestações, cuja cópia o reclamante junta em anexo à
reclamação dirigida precisamente contra o despacho de penhora, como doc n.º 3 (cfr. fls. 40 dos autos).
Realce-se, aliás, que toda a argumentação do reclamante, ora recorrido, é dirigida a argumentar
que, tendo subida imediata a reclamação do acto de indeferimento do pedido de pagamento em prestações, acarreta a suspensão da execução, pelo que a penhora é ilegal.
Em suma, tendo o reclamante dirigido toda a sua argumentação no sentido da ilegalidade do acto
de penhora dos seus bens, pedindo a sua anulação, estava a Mmª Juíza “a quo” obrigada a apreciar a
ilegalidade invocada, pelo que não podemos deixar de concluir que a sentença recorrida não padece
de excesso de pronúncia.
Improcede, desta forma, o alegado excesso de pronúncia.
2.3. Da ilegalidade da penhora por não suspensão do processo de execução em resultado de reclamação do indeferimento do pedido de pagamento em prestações
Como resulta do probatório, o recorrido, em face do despacho de indeferimento do pedido de
pagamento em prestações com isenção de prestação de garantia, de 26/11/2010 (ponto 10º do probatório), apresentou reclamação, em 15/11/2010, nos termos do art. 276º do CPPT, invocando prejuízo
irreparável e consequente efeito suspensivo.
Ora, a partir da data dessa reclamação, como defende o Ministério Público, no seu douto Parecer,
“(…) a AT deve suspender os actos de cobrança da dívida, limitando-se a decidir se revoga ou não o
acto reclamado, nos termos do estatuído no artigo 277.º/2/3 do CPPT e a praticar os actos necessários
ao envio do PEF ao Tribunal Tributário”.
Alega a Fazenda Pública, entre o mais, que “entre o pedido prestacional, em causa, que deu entrada no 0EF, em 2010-11-12, até à data em que sobre aquele requerimento é proferido um despacho,
no caso, em 2010-11-26, medeia um período de suspensão provisória, estando os bens do devedor a
salvo de quaisquer penhoras concretizadas”.
E acrescenta que, no caso em apreço, durante esse período nenhuma penhora foi concretizada, pois
que o acto ofensivo da posse do ora recorrido só aconteceu em 2010/12/17, com o registo da penhora,
isto é, já depois do despacho de indeferimento objecto da reclamação.
Não lhe assiste, porém, qualquer razão.
Independentemente de a execução poder prosseguir, após o despacho de indeferimento do pedido
de pagamento em prestações e dispensa de prestação de garantia (1), a verdade é que tendo havido
reclamação daquele despacho, a execução deixa de poder prosseguir, ficando sem efeitos os actos
entretanto praticados.
Vejamos.
Nos termos do art.276º do CPPT, as decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras
autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e os interesses legítimos
do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o Tribunal Tributário de 1.ª instância.
Nas palavras de JORGE LOPES DE SOUSA (2), em anotação a este preceito, conclui que o mesmo
reconhece “um direito global de os particulares solicitarem a «intervenção do juiz no processo», (…)
relativamente a quaisquer actos praticados no processo de execução fiscal pela administração tributária
que tenham potencialidade lesiva”.
Assim sendo, como vimos, enquanto não se der a intervenção do juiz, a execução tem de ficar
automaticamente suspensa. Suspensão que é igualmente exigida e até imprescindível para assegurar a
tutela judicial efectiva dos direitos ou interesses do reclamante afectados por actos da administração
tributária, nos termos do disposto no art. 20º conjugado com o art. 268º, n.º 4, da CRP (3). A não ser
assim, quando sobrevier a sentença produzida pelo Tribunal ainda que favorável ao reclamante poderá
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não ter qualquer efeito útil por já ter sido a dívida exequenda coercivamente cobrada através da penhora
e venda dos bens.
No mesmo sentido, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, vertida, entre outros, nos
Acórdãos de 6 de Março de 2008, rec n.º 58/08, e de 18/8/2010, proc n.º 639/2010, que a reclamação
de acto de indeferimento de pedido de prestação de garantia é precisamente um dos casos em que a
subida diferida da reclamação lhe retira qualquer efeito útil, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia visa, exactamente, obter a suspensão da execução e obstar à penhora dos seus bens.
Como se pode ler no mencionado Acórdão de 18/8/2010 “se a reclamação deduzida contra o indeferimento desse pedido pelo órgão de execução fiscal subir a final (ou seja, após a penhora), a decisão da
reclamação será absolutamente inútil, pois o eventual deferimento seria de todo inócuo, já que o efeito
produzido pela dispensa de garantia - suspensão da execução - esgota-se antes da penhora, pois que
visa evitá-la. Dito de outro modo: ao requerer a dispensa da prestação de garantia, a Executada pretende
suspender a execução, ou seja, pretendeu evitar a penhora. Tendo tal requerimento sido indeferido, se a
reclamação apresentada não for imediatamente apreciada, a consequência é o prosseguimento da execução; e, subindo a final, já não pode produzir efeito útil, pois a subida diferida implica, pela sua natureza,
que a execução (que se pretendia ver suspensa) prosseguiu até à concretização da penhora”.
Aplicando o exposto ao caso em análise, não oferece dúvida que o recorrido ao reclamar do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em prestações e dispensa de garantia pretende evitar
a continuação da execução e a penhora dos bens em causa, com o consequente prejuízo irreparável.
Por essa razão, quando o reclamante fundamente a reclamação em prejuízo irreparável, o órgão de
execução fiscal não pode obstar à subida imediata da reclamação ao tribunal, “mesmo que lhe pareça
evidente que não se verificam os requisitos desse regime de subida”, como nos dá nota JORGE LOPES
DE SOUSA (4). Ainda segundo o mesmo Autor, “Está ínsito no regime de subida imediata da reclamação
ao tribunal tributário que, quando o reclamante invocar prejuízo irreparável, a Administração Tributária
deverá suspender os actos de cobrança da dívida, tendo de limitar-se a decidir se revoga ou não o acto
de reclamação, nos termos dos nºs 2 e 3 do art. 277º do CPPT e a praticar os actos necessários ao envio
da reclamação ao tribunal tributário”.
Esta proibição dirigida ao órgão de execução fiscal de praticar quaisquer actos no processo de
execução, enquanto a reclamação não for decidida pelo tribunal, é um corolário do regime de tramitação
da reclamação. Com efeito, apresentada a petição da reclamação ao órgão de execução fiscal onde corre
o respectivo processo de execução fiscal, os serviços procedem à sua junção ao processo, como resulta
do disposto na alínea d) do art. 101º da LGT e no art. 97º, nº1, alínea n), do CPPT.
Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (5), “Esta tramitação no próprio processo, que é enviado
ao tribunal tributário, tem como corolário que a reclamação vem a ter efeito suspensivo do processo
de execução fiscal, independentemente do seu fundamento”, donde decorre a proibição de tramitação
da execução fiscal após a subida do processo ao tribunal.
Por conseguinte, aplicando o exposto ao caso em análise, não restam dúvidas que tendo a reclamação do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em prestações e dispensa de prestação de
garantia subida imediata, o processo de execução fiscal deve considerar-se automaticamente suspenso,
o que acarreta a ilegalidade da penhora efectivada nos autos antes da prolação da sentença definitiva
que recaia sobre a reclamação.
O despacho de penhora ao ser contrário ao regime da suspensão automática da reclamação, com
subida imediata, tal como resulta do disposto nos arts. 276º e 277º, nºs 2 e 3, e 278º, n.º 3, do CPPT,
consubstancia a prática de um acto que a lei não admite, com a consequente nulidade prevista no art. 201º
do CPC, uma vez que tem influência na decisão da causa.
A sentença recorrida que decidiu neste sentido não merece qualquer censura, improcedendo a
argumentação da recorrente.
III- DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em confirmar a sentença recorrida, negando, em consequência, o
presente recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Neste sentido, cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de 6/10/2010 e 3/11/2010, respectivamente, processos n.os 667/10
e 784/10.
(2) (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6.º ed., Áreas editora, 2011, anotação ao artigo 276.º,
p. 270.)
(3) (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., anotação ao artigo 278.º, p. 303.)
(4) (Cfr. ob. cit., anotação ao artigo 278.º do CPPT, p. 302.)
(5) (Cfr. ob. cit. pp. 286 e 287.)
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Acórdão de 10 de Outubro de 2012.
Assunto:
Caducidade da garantia.
Sumário:
I — A garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa
caduca se esta não for decidida no prazo de um ano, a contar da data da sua interposição, a tal não obstando o facto da garantia ter sido prestada após o decurso
daquele ano.
II — A aplicabilidade da solução contida no artigo 183.º-A do CPPT ao caso em que
a garantia é prestada após o termo do prazo de um ano sobre a interposição da
reclamação, impõe que a caducidade seja declarada com efeitos reportados à data
em que foi prestada.
Processo n.º 1128/11-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Banco Comercial Português, S. A. — Soc. Aberta.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A Direcção Geral dos Impostos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou procedente a acção administrativa especial que o Banco Comercial Português,
SA e BCP Investment, BV., com sinais nos autos, na qualidade de sucessores de Seguros e Pensões
GERE SGPS SA, deduziram do despacho do Director de Serviços de Justiça Tributária que lhes indeferiu
o pedido de verificação da caducidade da garantia prestada na execução fiscal n.º 324200501042432.
Nas respectivas alegações, concluem o seguinte:
a) A decisão sob recurso aplicou e interpretou erradamente o disposto no art. 183º - A do CPPT,
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 15/2001, de 05 de Junho, alterada pela Lei n.º 32-B/2002, de
30.12, sendo esta a norma violada;
b) É pressuposto da referida norma que a garantia se encontre prestada, pelo menos na data em
que possa constituir e declarar a caducidade da garantia e não o tendo sido não pode declarar-se, face
à lei, a caducidade, isto é, não pode, declarar-se a caducidade de uma garantia se a mesma não tiver
sido prestada;
c) Tendo a Seguros e Pensões GERE SGPS SA apresentada a garantia quando já decorrera o prazo
de um ano a que se refere o art. 183º -A do CPPT para a constituição da caducidade, entendemos estar
verificada a renúncia ao direito de caducidade que lhe assistia;
d) A caducidade é a extinção de determinados efeitos jurídicos em virtude da verificação de um
certo facto, ora à data do decurso do prazo de um ano (facto) não se podiam extinguir os efeitos da
garantia (suspensão da execução) porque esta não fora ainda apresentada.
1.2. Nas contra-alegações os recorridos concluíam o seguinte:
a) A revogação do artigo 183º - A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, operada
pelo artigo 94º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, apenas é aplicável às situações em que o
prazo para a verificação da caducidade da garantia ainda não tivesse ocorrido no momento daquela
revogação normativa, pelo que não é aplicável no caso em apreço;
b) Nos termos do artigo 183º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, nas redacções das Leis n.ºs 15/2001, de 5 de Junho, e 32-B/2002, de 30 de Dezembro, o prazo de caducidade
de um ano é contado a partir da data de apresentação da Reclamação Graciosa e não da prestação da
garantia, sendo que o releva para a contagem do prazo de caducidade é o momento da apresentação
da Reclamação Graciosa e não o momento da constituição da garantia, pelo que, embora a garantia na
situação sub judice tenha sido prestada após o decurso do prazo de um ano da apresentação da Reclamação Graciosa, tal não obsta à verificação da sua caducidade;
c) No caso concreto, a garantia não foi prestada antes de decorrido aquele prazo apenas porque
não ocorreu a notificação para o efeito pelo órgão de execução fiscal, tendo a garantia bancária sido
apresentada logo que se verificou a notificação para o efeito, o que significa que não se poderá entender que ocorreu qualquer renúncia aos direitos associados à prestação da garantia, quer ao nível da
suspensão do processo de execução fiscal, quer ao nível da verificação da caducidade, nos termos dos
artigos 169º e 183º - A do Código de Procedimento e de Processo Tributário;
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d) A invocação, por parte da Recorrente, da inaplicabilidade da estatuição de uma norma legal
cujo efeito ela própria tinha o poder de evitar não é, na óptica dos Recorridos, legítima — fazendo
transparecer uma actuação em situação de abuso de direito, na figura parcelar do venire contra factum
proprium, por parte da Administração Tributária — na medida em que o facto de a prestação de garantia
ter ocorrido já após o decurso do prazo de um ano da apresentação da Reclamação Graciosa ocorreu
exclusivamente em virtude da actuação ilegal e pouco diligente do órgão de execução fiscal;
e) Admitir-se que o prazo para operar a caducidade a que aludia o artigo 183º - A do Código de
Procedimento e de Processo Tributário dependia da prestação da garantia (como defende a Recorrente)
seria admitir que a Administração Tributária pode não cumprir os prazos legais a que se encontra adstrita
e, adicionalmente, beneficiar de tal incumprimento, o que não poderá ser aceite;
f) A caducidade da garantia é um efeito automático do decurso do prazo sem que seja proferida
decisão no processo administrativo, sendo que a declaração de caducidade da mesma pela Administração
Tributária é meramente declarativa e não constitutiva, pelo que a data em que o pedido de verificação
de caducidade é efectuado não tem qualquer relevância para a situação sub judice;
g) Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida analisou correctamente os factos que lhe foram
submetidos, não merecendo qualquer censura, pelo que deverá ser mantida na íntegra.
1.3. O Ministério Público não se pronunciou.
2. Na sentença deram-se por assentes os seguintes factos:
1. Em 2 de Maio de 2005 a “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” apresentou reclamação graciosa
tendo por objecto a liquidação adicional de IRC n.º 200410027471 referente ao exercício de 2000 (cf.
cópia do respectivo RI a fls. 26-68 dos autos e a fls. 59-91 do PAT, em particular informação na primeira
página do mesmo relativamente à data da respectiva entrada no SF de Lisboa 10).
2. Em 22 de Agosto de 2006, a “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” apresentou a garantia
bancária n.º 879-02-0001041 emitida em 18 de Agosto de 2006 pelo “Banco Millennium BCP - Investimento, S.A.”, no valor de EUR 13.870.806,55 com vista à suspensão do processo de execução
fiscal n.º 3247200501042432 do SF de Lisboa 2 em que se encontrava em execução a liquidação de
IRC do exercício de 2000 objecto da reclamação graciosa melhor identificada no ponto anterior (cf.
informação constante do ofício do SF de Lisboa 2 de 1452 de 10 de Fevereiro de 2010 e registo de
entrada e cópia da garantia anexos ao mesmo, a fls. 157- 162 dos autos; cópia da garantia a fls. 69 dos
autos e 45 do PAT).
3. Em 20 de Fevereiro de 2009 por despacho do director de Finanças Adjunto da Direcção de
Finanças de Lisboa, por delegação, a reclamação graciosa melhor identificada no ponto anterior foi
decidida, tendo sido parcialmente deferida (cf. despacho e informações dos serviços, a fls. 71-108 dos
autos e 94-131 do PAT).
4. Em 3 de Março de 2009 foi dado a conhecer à “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” o teor do
despacho melhor identificado no ponto anterior através do ofício n.º 16048 de 27 de Fevereiro de 2009
dos serviços da direcção de finanças de Lisboa, tendo para o efeito sido remetido através de correio
postal sob o registo n.º RM 4088 1429 3 PT (cf. fls. 70 dos autos e 47 e 93 e 132-133 do PAT).
5. Em 21 de Maio de 2009, a “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” apresentou um requerimento,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, ao Director de Finanças de Lisboa pedindo a verificação da caducidade da garantia n.º 879-02-0001041 prestada no PEF n.º 3247200501042432 “com
fundamento na sua caducidade ao abrigo do artigo 183.º - A do CPPT” (cf. fls. 109-111 dos autos e
2-3 do PAT).
6. Em 24 de Agosto de 2009, a “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA apresentou um requerimento,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2 pedindo o cancelamento da garantia bancária “na sequência da verificação da sua caducidade”, alegando
para o efeito com base a ocorrência do deferimento tácito do seu requerimento de 21 de Maio de 2009,
melhor identificado no ponto anterior, por força do n.º 4 do art. 183º-A do CPPT, na redacção anterior
à Lei n.º 53-A/2006, de 29/12 (cf. fls. 112- 113 dos autos e 54-55 do PAT),
7. Em 11 de Setembro de 2009, foi proferido pelo Director de Finanças de Lisboa despacho de
concordância com a informação dos serviços no sentido do indeferimento da pretensão de verificação
de caducidade da garantia, melhor identificada no ponto anterior, e determinando a notificação da requerente “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” para o “exercício de audição nos termos da ai. b) do
n.º 1 do art. 60.º da LGT” (cf. despacho e informação dos serviços a fls. 46-50 do PAT, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido).
8. O teor do despacho melhor identificado no ponto anterior foi dado a conhecer à requerente
“Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” através do ofício n.º 078648, de 15 de Setembro de 2009, remetido à mesma através de correio postal registado com o registo n.º RC 0736 6135 3 PT (cf. oficio e
talão de aceitação de registo dos CTT, a fls. 51-52 do PAT).
9. Em 30 de Novembro de 2009, foi proferida pelo Director de Finanças de Lisboa decisão de
indeferimento do requerimento de verificação de caducidade da garantia, por concordância com a
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informação dos serviços de 29 de Outubro do mesmo ano, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. despacho e informação a fls. 134-139 do PAT).
10. Em 30 de Dezembro de 2009 a “Seguros e Pensões GERE SGPS, SA” interpôs recurso hierárquico contra a decisão melhor identificada no ponto anterior, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido (cf. fls. 121-128 dos autos e PAT).
11. Em 4 de Junho de 2010 foi emitida pelos serviços da direcção de serviços de justiça tributária
da direcção geral dos impostos a informação n.º 469/2010, tendo por assunto “Recurso Hierárquico
- Caducidade de garantia (artigo 183.ºA, CPPT) indeferimento do pedido, - Recurso apresentado
por “Seguros e Pensões Gere SGPS, SA”, com o seguinte teor (cf. fls. 30-33 dos autos e PAT): “1. A
reclamante supra reagindo à notificação da decisão de indeferimento, proferida por despacho de
2009.11.30, do DF Adjunto de Lisboa, do pedido de verificação da caducidade de garantia prestada
em execução fiscal, recorre da mesma alegando, essencialmente, que a caducidade já tinha ocorrido
nos termos do artigo 183º-A, do CPPT na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 40/2008, de 11 de
Agosto, pelo que solicita a revogação da decisão ora objecto de recurso, tudo com as legais consequências; 2. Compulsámos os dados expressos nos documentos dos processos, expondo-se a factualidade com interesse para a análise a efectuar. a) A reclamante apresentou reclamação graciosa em
2005.05.02, contra a liquidação adicional de IRC de 2000 n.º 2004 10027471, de 2004.11.12; b) Por
falta de pagamento da citada liquidação dentro do prazo, foi instaurado no SF de Lisboa 2 processo
de execução fiscal n.º 32472005010422 contra a contribuinte; c) Para suspensão da execução fiscal,
a recorrente apresentou garantia bancária em 2006,08.18, no montante de €13.870.806,55; d) Por
despacho de 2009.02.20, do DF Adjunto de Lisboa, a reclamação graciosa foi deferida parcialmente,
tendo a decisão sido notificada à contribuinte em 2009.03.03; e) Em 2009.05.21, a recorrente apresenta pedido de verificação da caducidade de garantia, que foi indeferido por despacho de 2009.11.30,
do DF Adjunto de Lisboa, decisão que foi notificada à contribuinte através do oficio n.º 104206, de
2009.11.30, que apresentou recurso hierárquico, ora em apreço, em 30 de Dezembro; f) Entretanto,
a contribuinte apresentou, em 2009.08.24, requerimento a solicitar o cancelamento da caducidade,
por não ter sido proferida decisão no prazo de 30 dias contados da data da apresentação do pedido.
3.A matéria em análise prende-se com o direito da verificação da Caducidade de garantia prestada
quando, designadamente, a reclamação graciosa não estiver resolvida no prazo de um ano contado
da data da sua apresentação e desde que verificados os restantes requisitos. Os direitos e obrigações
fiscais do contribuinte regem-se pela lei em vigor à data da ocorrência dos factos tributários. Sendo
que a constituição de uns e de outros estão pendentes verificação dos respectivos pressupostos. Na
situação em apreço, verifica-se que a quando da apresentação, quer da reclamação graciosa quer da
garantia, em 2005.05.02 e 2006.08.18, respectivamente, estava em vigor o artigo 183º-A, do CPFT
- que foi aditado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho -, norma aquela que rege(ia) a verificação da
caducidade de garantia mediante requerimento do interessado. Nos termos do citado artigo 183º-A, a
garantia caduca(va) se a reclamação graciosa não estiver(esse) decidida no prazo de um ano contado
da data da sua interposição. Sendo que a verificação da caducidade cabe ao órgão competente para
decidir a reclamação, devendo a decisão ser tomada no prazo de 30 dias após a data da apresentação
do pedido. 4. Para verificação da caducidade, de acordo com o disposto no artigo 183º-A, do CPPT,
em todas as redacções que lhe foi dada pela lei, ter-se-á de verificar, cumulativamente dois requisitos
que são o da reclamação graciosa não estar resolvida no prazo de um ano contado da data da sua
apresentação e que nesse mesmo período tenha sido prestada garantia para suspender a execução fiscal,
que foi instaurada para cobrança da dívida exequenda, cuja legalidade se discute no procedimento
da reclamação. Ocorrendo a prestação da garantia em data compreendida entre a da apresentação
da reclamação graciosa e o decurso de um ano após a apresentação daquela, basta, para que seja
verificada a respectiva caducidade, que a reclamação não esteja decidida no mencionado prazo e que
o atraso não seja imputável ao contribuinte. 5. Na situação em concreto, o que se verifica é que quando
a garantia foi prestada, em 2006.08.18, já tinha decorrido o prazo de um ano após a apresentação
da reclamação graciosa, isto é, esta foi apresentada em 2005.05.02, e o termo de um ano a contar
daquela data ocorreu em 2006.05.02, que é data anterior á da prestação da garantia. Afigura-se-nos
assim, que a caducidade em análise não é regida pelo disposto no artigo 181º-A, do CPPT, na redacção
que lhe foi dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho. De igual modo, ainda que à presente situação
fosse aplicado o artigo 183º-A, do CPPT, aditado pela Lei n.º 40/2008, de 11 de Agosto, que entrou
em vigor em 2009.01.01, seria necessário que tivesse decorrido um ano a partir desta data, sem que
a reclamação fosse resolvida, o que não ocorreu porque a decisão sobre a reclamação foi notificada
em 2009.03.03. Assim sendo, o recurso hierárquico deve ser indeferido, por a situação em análise não
estar prevista no artigo 183º-A do CPPT, nas redacções que lhe foi dada pelas Leis n.º(s) 15/2001, de
5 de Junho e 40/2008, de 11 de Agosto. 6. Propõe-se, com os fundamentos da presente informação,
que o recurso hierárquico seja indeferido (...)”.
12. Em 8 de Junho de 2010 foi exarado despacho de concordância sobre a informação melhor
identificada no ponto anterior pelo subdirector-geral de finanças, com o seguinte teor (cf. fls. 30 dos
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autos e PAT): “Concordo, pelo que, com base nos fundamentos propostos, indefiro o presente recurso
hierárquico”,
13. Em 2 de Julho de 2010 foi assinado o A/R que acompanhou o oficio n.º 54159 de 30 de Junho de 2010 da direcção de finanças de Lisboa, destinado a dar a conhecer à requerente “Seguros e
Pensões GERE SGPS, SA” o teor do despacho melhor identificado no ponto anterior e da informação
dos serviços sobre o qual recaiu (cf. ofício e A/R assinado no PAT).
14. A PI da presente acção deu entrada no Tribunal tributário de Lisboa no dia 25 de Setembro de
2010, para onde foi remetida em 22 de Setembro do mesmo ano através de correio postal registado (cf.
carimbo aposto a fls. 2 e selo de registo aposto no sobrescrito de fls. 129, dos autos).
3. A questão de facto resume-se no seguinte: (i) os recorridos apresentaram em 2005 reclamação
graciosa da liquidação do IRC do ano de 2000; (ii) um ano após apresentação dessa reclamação, tendo
em vista a suspensão da execução fiscal instaurada para cobrança daquela liquidação, prestaram garantia
bancária; (iii) após decisão da reclamação graciosa em 2009, os recorridos solicitaram a verificação da
caducidade da garantia; (iv) esse pedido foi indeferido com o fundamento em que «quando a garantia
foi prestada, em 2006.08.18, já tinha decorrido o prazo de um ano após a apresentação da reclamação graciosa, isto é, esta foi apresentada em 2005.05.02, e o termo de um ano a contar daquela data
ocorreu em 2006.05.02, que é data anterior à da prestação da garantia».
A sentença recorrida considerou que o acto impugnado viola o artigo 183º-A, porque «a caducidade da garantia ocorreu depois de decorrido o prazo de um ano sobre a interposição da reclamação
graciosa sem que a mesma tivesse sido decidida, a saber, em 2 de Maio de 2006».
Por sua vez, a recorrente alega que não se pode considerar caduca uma garantia antes dela ser
prestada, pois, «se a garantia foi prestada a 22 de Agosto de 2006, a sentença judicial declara a sua
caducidade com efeitos reportados a 03 de Maio de 2006, e portanto, antes de se ter prestada a garantia».
Por conseguinte, a questão de direito anda em torno da interpretação a dar ao artigo 185-A do
CPPT, na redacção vigente em 2006, ou seja, na redacção constante das Leis nºs 15/2001, de 5 de Junho, e 32-B/2002, de 30 de Dezembro: enquanto a recorrente entende que é pressuposto da aplicação
daquele artigo a prestação da garantia dentro do prazo de um ano após a apresentação da reclamação
graciosa, consubstanciando uma renúncia aos direitos decorrentes da caducidade, caso não seja prestada
nesse prazo, os recorridos consideram que a garantia prestada após esse prazo não obsta à verificação
da caducidade.
Na redacção dada pela Lei n.º 30-B/2002, o artigo 183º-A estabelecia o seguinte: «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 1ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação».
O primeiro sentido que se extrai das expressões verbais utilizadas por esta norma é o de que a garantia deve ser prestada antes de se verificar a caducidade, e por conseguinte, antes do decurso do prazo
de um ano após a interposição da reclamação graciosa. Na verdade, a expressão «garantia prestada …
caduca» parece comportar o sentido de que a garantia deve estar prestada ou constituída no momento
em que ocorre a caducidade. Dir-se-á que não se pode declarar a caducidade de uma garantia que não
chegou a ser efectivamente prestada, pois não se pode extinguir um acto que nunca se verificou.
O problema seria simples não fora a circunstância da norma contar o prazo de um ano a partir da
data da «interposição» da reclamação e não a partir da data da prestação da garantia. Ao fazer coincidir
o termo inicial do prazo com a data da interposição da reclamação graciosa a letra da lei remete-nos
para um outro sentido possível. Não é a garantia que deve estar prestada e mantida pelo prazo de um
ano, mas a reclamação que deve ser decidida nesse prazo.
E se assim é, o direito de exigir a prestação da garantia para efeitos de suspensão da execução
fiscal deixa de poder ser exercido se a reclamação graciosa não for decidida no prazo de um ano. E, pelo
lado do executado, extingue-se o ónus jurídico de prestar a garantia, devendo a mesma ser declarada
caduca e levantada logo que decorra o prazo de um ano sem resolução definitiva da reclamação. Ou
seja, a demora na resolução da reclamação por mais de um ano tem por consequência jurídica a não
exigibilidade da prestação de garantia idónea para obtenção do efeito suspensivo da reclamação e da
consequente suspensão da execução.
Se a demora na resolução da reclamação tem por efeito a extinção do direito de exigir a garantia e
do ónus jurídico de a prestar, dir-se-á que decorrido o prazo de um ano sem que a reclamação tenha sido
decidida e sem que a garantia tenha sido prestada já não há necessidade de a prestar para se conseguir
a vantagem do efeito suspensivo. Mas, numa interpretação exclusivamente literal do artigo 183º-A,
parece que o ónus de prestar e de manter a garantia só se extingue se a mesma tiver sido efectivamente
prestada. E assim sendo, a lei parece que não cobre as situações em que a garantia foi prestada um ano
após a interposição da reclamação graciosa, sem que esta tenha sido decidida. Ora, se a situação escapou
à previsão do legislador, é preciso saber se ela pode ser compreendida pelo seu espírito.

2978
Não se pode fazer descaso do elemento teleológico, desde logo, porque a situação é merecedora
de tutela jurídica. Na verdade, se o vínculo de prestar a garantia é imposto para tutela de um interesse
próprio do executado, o de evitar a penhora dos seus bens, e se a lei considera que esse vínculo se extingue com o decurso de um ano, sem que se tenha formado caso decidido sobre a reclamação graciosa,
não pode deixar de se questionar sobre a razão pela qual o mesmo vínculo se deve manter na hipótese
da garantia ter sido prestada após o decurso desse ano.
O fim visado pelo legislador ao introduzir no CPPT ao artigo 183º-A, através da Lei n.º 15/2001,
de 5/6 foi o de impor à administração tributária (e na redacção inicial, também aos tribunais) a resolução célere das impugnações dos impostos, como meio de desonerar os contribuintes com os encargos
excessivos que poderiam ter com a prestação da garantia “ad eternum”.
A racionalidade da norma facilmente se descobre pela valoração e ponderação dos diversos interesses que regula. Como refere Rui Duarte Morais, o artigo 183º -A do CPTT «procura estabelecer
um equilíbrio entre a necessidade de condicionar a suspensão da execução à prestação de garantia e o
direito dos contribuintes à justiça, o qual inclui o direito a verem o seu caso apreciado e decidido por
um Tribunal num prazo razoável. Veio por fim a uma situação de todos conhecida na prática: a de o
contribuinte ter que prestar caução ou equivalente para obstar à penhora dos seus bens e ficar obrigado
a mantê-la anos e anos (por vezes mais de uma dezena de anos) enquanto o processo segue, “pachorrentamente”, o seu curso em Tribunal» (cfr. A execução Fiscal, pág. 89).
Como dá conta Jorge de Sousa, o conhecimento da razão de ser da lei (ratio legis) foi logo revelado na proposta de lei que esteve na origem da Lei n.º 15/2001: «Porque importa responsabilizar a
administração e os tribunais na condução célere e expedita do processo, determina-se o levantamento
das garantias prestadas pelo contribuinte para suspender a execução, sempre que a reclamação graciosa não se encontre decidida no prazo de 12 meses ou a impugnação judicial não esteja julgada
em primeira instância no prazo de 24 meses. Previne-se, assim, a imposição ao contribuinte de um
encargo oculto por razões que lhe são alheias» (cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário,
6ª ed. Vol. III, pág. 340).
O regime de “caducidade da garantia” assenta pois na protecção do interesse do executado em não
ser onerado de forma excessiva com a demora, por motivos que não lhe são imputáveis, na resolução da
impugnação que efectuou da liquidação do imposto. Ora, este interesse não deixa de se fazer sentir do
mesmo modo e intensidade quando a garantia é prestada após o decurso de um ano sobre a interposição
da reclamação e esta demora anos a ser decidida. Os ditos “encargos ocultos” que se querem evitar
com a caducidade da garantia também existem nesta situação. Também neste caso se impõe censurar
a morosidade do procedimento, não fazendo recair sobre o contribuinte as consequências nefastas
decorrentes dessa demora.
Os encargos ocultos só existem nesta situação porque não resulta directamente do comando da lei
que já não é exigível a prestação da garantia. À primeira vista, parece ser um acto inútil que, decorrido
o prazo de um ano sem resolução da reclamação, seja prestada uma garantia que caduca no próprio
momento em que è prestada. A dificuldade em se considerar inexigível a garantia resulta, por um lado,
do facto das situações de dispensa de prestação de garantia previstas no n.º 4 do artigo 54º da LGT e
artigo 170º do CPPT não preverem este caso, e por outro, pelo facto do n.º 2 do artigo 52º da LGT e
do artigo 169º do CPPT estabelecerem que a suspensão imediata da execução fiscal só ocorre se for
prestada garantia idónea. Se a suspensão da execução depende sempre da prestação da garantia, com
excepção das situações de isenção e dispensa prevista na lei, parece que ela será exigível mesmo após
o decurso do prazo de um ano sobre a interposição da reclamação, como se decidiu nos acórdãos deste
Tribunal de 31/1/2008, rec. n.º 021/08 e de 9/4/2008, rec. n.º 0155/08.
Simplesmente, após a garantia ser prestada, é totalmente contrário ao fim visado no artigo 183º-A
do CPPT que a reclamação graciosa continue sem ser decidida por mais um ano, impendendo sobre
o contribuinte os encargos com a sua manutenção. Não é menos digno de tutela a situação de quem
prestou a garantia após ter decorrido um ano sobre a interposição da reclamação, sem que haja decisão,
relativamente à situação em que a garantia foi prestada no decurso desse prazo. Em ambos os casos,
por motivo que não lhe é imputável, o impugnante tem encargos que devem cessar em consequência
da morosidade na resolução da impugnação. Basta pensar na desigualdade que existiria se, numa reclamação que durou quatro anos a ser decidida, um executado tivesse prestado a garantia no mês anterior
ao termo do prazo de um ano e outro a tivesse prestado no mês seguinte. Não faria sentido que num
caso se declarasse a caducidade da garantia e no outro não.
E se tivermos por ponto de referência que a prestação da garantia na execução fiscal dependia
de notificação ao executado para a prestar no prazo de 15 dias (cfr. n.º 2 do artigo 169º do CPPT),
logo se apercebe como a administração fiscal poderia comprometer os objectivos do artigo 183º -A do
CPPT ao notificar os executados menos atentos apenas após ter decorrido o prazo de um ano sobre a
interposição da reclamação. Neste caso, por motivo imputado exclusivamente à administração tributária, nunca seria possível declarar a caducidade da garantia, mesmo que a reclamação perdurasse por
tempo indefinido.
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Sendo a garantia prestada após ter decorrido um ano sobre a data em que foi deduzida a reclamação,
naturalmente que não se pode dizer que ela caducou a partir daquela data. Se ainda não existia, não se
pode dizer que perdeu a validade desde essa data. Mas, como se considera que cessou o ónus jurídico
de a prestar, então, a caducidade não pode deixar de ser reportada à data em que a mesma foi prestada.
A aplicabilidade da solução contida no artigo 183º-A ao caso em que a garantia é prestada após o termo
do prazo de um ano sobre a interposição da reclamação, como não pode deixar se fazer, impõe que a
caducidade seja declarada com efeitos reportados à data em que foi prestada.
Deste modo, o problema colocado pela recorrente para afastar o regime da caducidade, de que não
é possível declarar a caducidade a partir de uma data em que a mesma não foi prestada, fica resolvido
a partir do momento em que se reporta a caducidade à data em que a garantia foi praticada.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso e em manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial. Caducidade do direito de impugnação. Nulidade do acto tributário. Elementos essenciais.
Sumário:
I — Resultando do probatório que a liquidação impugnada tinha prazo de pagamento
voluntário até 30 de Junho de 2002, na data em que foi apresentada a impugnação
(2 de Maio de 2003), o prazo de 90 dias, previsto no artigo 102.º, n.º 1, alíneas a)
e d), do CPPT, já se encontrava largamente ultrapassado.
II — Por outro lado, tendo a petição de reclamação graciosa dado entrada nos serviços
em 11 de Junho de 2002, o prazo legal de decisão, de seis meses, para efeitos de
indeferimento presumido completou-se em 11 de Dezembro de 2002 — artigos 57.º,
n.º 3, da LGT e 279.º, alínea c), do Código Civil, pelo que a impugnação judicial
ao ter dado entrada em 2 de Maio de 2003, tem de considerar-se fora do prazo.
III — Em relação ao direito de audição, enquanto dimensão do princípio da participação
— artigo 60.º, da LGT, a sua omissão só implica a nulidade do acto final nos casos
em que a violação do direito de participação assume uma dimensão qualificada,
configurando-se como uma garantia fundamental, como sucede quando o acto
final consubstancia a aplicação de sanções em procedimento disciplinar ou de
contra-ordenação, sendo que fora destas situações qualificadas, a preterição da
audição prévia, quando exigível, torna os actos meramente anuláveis por vício
de forma.
IV — Elementos essenciais, no sentido do n.º 1 do artigo 133.º do Código do Procedimento Administrativo, cuja falta determina a nulidade do acto administrativo,
serão todos aqueles que se ligam a momentos ou aspectos legalmente decisivos e
graves dos actos administrativos, além daqueles a que se refere o seu n.º 2, não
preenchendo esse critério o alegado vício relativo aos pressupostos de facto, que
conduz apenas à mera anulabilidade.
Processo n.º 187/12-30.
Recorrente: João Manuel Valdrez.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I- RELATÓRIO
1. João Manuel Valdrez, identificado nos autos, impugnou judicialmente, no Tribunal Tributário
de Lisboa, a liquidação adicional de IVA nº. 02183896, relativa ao 1º trimestre de 1997, no montante

2980
de € 2.615,98, que julgou verificada a excepção peremptória da caducidade do direito de impugnação,
absolvendo a Fazenda Pública do pedido.
2. Inconformado, o recorrente veio interpor recurso para este Tribunal, concluindo as alegações
com as seguintes Conclusões:
“1ª - Constitui objecto do presente recurso a questão de saber se no caso dos autos se verifica
ou não a caducidade do direito de impugnação ou se, ao invés, tal não acontece seja porque a oposição deduzida pelo recorrente contra a execução para liquidação de tributo é tempestiva seja porque
a liquidação de tributo (IVA) o foi sem precedência de audição do recorrente nos casos em que tal se
impunha que acontecesse, caso em que se deverá dar por verificada a nulidade do acto de liquidação
e consequentemente ter por tempestiva a “impugnação” judicial em causa;
2ª - Com efeito, a “impugnação” efectuada no processo tem a ver com a oposição deduzida
contra a execução do IVA liquidado adicionalmente e de forma ilegal, relativamente ao 10 trimestre
de 1997 e não propriamente com a impugnação do indeferimento tácito das reclamações graciosas
então apresentadas pelo ora recorrente;
3ª - Inexistindo qualquer dívida de imposto, como bem resulta dos autos, a base tributária que
origina as certidões de dívida, objecto de oposição por parte do recorrente, é declaradamente nula
e por tal facto deveria a Administração Tributária ter procedido então à anulação das liquidações
adicionais com a consequente extinção do procedimento executivo;
4ª - E isto porque houve uma errónea quantificação de rendimentos e consequentemente um
indevido cálculo de imposto, este feito tendo por base matéria tributária inexistente;
5ª - Para que houvesse lugar a liquidação adicional necessário se tomava que tivesse havido
erro na liquidação efectuada pelo contribuinte e sujeito passivo do imposto. O que, no caso, não se
verificou;
6ª - A ilegalidade concreta das liquidações efectuadas, por erro sobre os respectivos pressupostos
de facto toma-as nulas ex vi do disposto, entre outros, na alínea a) do art.º 99º do CPPT sendo que,
no caso em presença, a extinção da execução não acarretará a impossibilidade superveniente da lide;
7ª - Assim, entende-se também que os actos tributários impugnados pelo recorrente são nulos por
lhes faltar um dos seus elementos essenciais, in casu base tributária, ex vi do disposto no artº 133º,
n.º 1 do CPA;
8ª - Mas, ainda que assim não seja entendido, os actos impugnados sempre serão nulos por violação pela Administração Tributária do principio da participação e do direito de audição previstos no
artº 60º, n.º 1, alínea d) da LGT e artº 133º, n.º 1 e n.º 2, alínea f) do CPA;
9ª - O acto tributário de liquidação sem prévia audição do sujeito passivo põe em causa o conteúdo
essencial de direitos fundamentais e. em consequência torna-se nulo, porque subsumível às causas de
nulidade catalogadas no artº 133º do Código do Procedimento Administrativo, podendo arguir-se a
todo o tempo os vícios alegados ex vi do disposto no artº 134º nºs 1 e 2, do CPA;
10ª - Pese embora o facto de o despacho (interlocutório) de fls. 128 a 134 não ter sido, então,
objecto de impugnação pela via do recurso tal não obsta a que o mesmo possa ora ser impugnado no
recurso interposto da decisão final seja tido como oposição, por convolação, e não como impugnação
judicial qua tale.
Termos em que, deve o presente recurso ser considerado procedente e provido e em consequência
revogar-se a douta sentença recorrida, não sendo, assim, dada por verificada a excepção peremptória de caducidade do direito de impugnação, deverá a matéria de facto e de direito da impugnação
judicial ser objecto de decisão baixando o processo à 1ª instância para o efeito ou então deverá ser
declarada a nulidade do acto de liquidação e actos consequentes por violação do direito de audição
prévio á mesma liquidação.”
3. Não foram produzidas contra-alegações.
4. O Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou-se no sentido de o recurso
não merecer provimento.
5. Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
Com interesse para a decisão a sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“1. O impugnante está colectado em IVA pela actividade de advogado (“print” informático a
fls. 69 do apenso administrativo);
2. No ano de 1997, o impugnante encontrava-se enquadrado, para efeitos de IVA, no regime
normal de periodicidade trimestral (fls. 49 a 62 e informação a fls. 51 do apenso de reclamação);
3. Com referência a esse ano, o impugnante enviou à Administração tributária todas as declarações periódicas, acompanhadas do respectivo meio de pagamento, dentro dos prazos legais (fls. 49 a
62 e informação a fls. 51 do apenso de reclamação);
4. Em 21/12/2001, no seguimento de notificação da Administração tributária, enviou declarações
periódicas de substituição por incorrecto preenchimento das declarações primitivas apresentadas
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(notificação da DSCIVA para processo de regularização por anomalias nas declarações periódicas, a
fls. 17 e informação de fls. 51 do apenso de reclamação);
5. As declarações de substituição apresentadas e os valores então apurados a favor do Estado
e do sujeito passivo, originaram, por um lado, a liquidação adicional no montante de € 2.615,98 e,
por outro, um valor a crédito, a favor do sujeito passivo, na conta excesso a reportar (informação de
fls. 51 do apenso de reclamação),
6. Como o impugnante passou a enquadrar-se no regime de isenção previsto no artº 53º do Código
do IVA, a partir de 01/01/1998, situação que manteve até 31/01/2001, os valores creditados na conta
excesso a reportar transitaram para este período (“prints” informáticos de fls. 69 a 83 do apenso
administrativo e informação de fls. 51 do apenso de reclamação);
7. A liquidação impugnada, referida supra, em 5), no montante de €2.615,98 tinha prazo de pagamento voluntário até 30/06/2002 (“print” informático de fls. 105 e 106 do apenso administrativo);
8. Em 11/06/2002, o impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação (carimbo aposto a
fls. 1 do apenso de reclamação);
9. A presente impugnação judicial deu entrada no Serviço de Finanças em 02/05/2003, conforme
carimbo aposto a fls. 2;
10. Foi citado no processo executivo, instaurado para cobrança da liquidação impugnada, em
02/04/2003 fls. 98 a 102),
11. O processo executivo foi extinto por pagamento e anulação em 14/07/2006 (informação do
Sr. Chefe de Finanças, a fls. 110);
12. Na data de entrada da impugnação judicial a reclamação graciosa do acto impugnado
encontrava-se pendente de decisão (fls. 81/83).
Factos não provados: Com interesse para a decisão, nada mais se provou de relevante”.
2- DE DIREITO
2.1. Questões a apreciar e decidir
O ora recorrente, na sequência da notificação da instauração contra si do processo executivo
n.º 334420020201516019 e liquidações adicionais relativas a IVA de 1997, apresentou, em 11 de Junho
de 2002, no Serviço de Finanças de Lisboa-11, as correspondentes reclamações graciosas, por entender
não haver qualquer dívida de imposto, porquanto:
• Depois de ter pago o imposto o impugnante apresentou declarações de substituição por ter
havido erro do preenchimento da Declaração Mod. A, nos campos 21,22, e 24 (Art. 3º da Petição da
Impugnação);
• Entretanto, os serviços “estão a tributar, como receita, aquilo que foram as despesas do sujeito
passivo nos trimestres em referência, introduzidas por lapso nos campos 21, 22 e 24” (Art. 4º da Petição
da Impugnação);
• (…) “inexiste base tributária que possa dar origem às certidões de dívida atrás referenciadas as
quais constituem uma duplicação de colecta” (Art. 5º da Petição da Impugnação);
• “Daí que, em sede de reclamação graciosa, se houvesse peticionado a anulação das liquidações
que estão na origem das certidões de dívida em causa, com a consequente extinção do procedimento
executivo”(Art. 6º da Petição da Impugnação);
• (…) “o impugnante nada deve ao Estado, sendo perfeitamente ilegal porque indevido - o valor
do imposto (2.615,98 EUR) apresentado à cobrança e bem assim os juros compensatórios que constam
da nota de liquidação n.º 02183897 (…) esta objecto de reclamação em separado e ainda pendente de
decisão” (Art. 10º da Petição de Impugnação);
• (…) “inexiste, in casu, qualquer facto tributável, dado haver errónea quantificação dos rendimentos e consequentemente indevido cálculo de imposto” (Art. 14º da Petição de Impugnação);
• “Tudo acontece por deficiente informatização dos Serviços os quais tomaram como base de
tributação despesas do sujeito passivo, estas erradamente qualificadas pelos serviço exequente como
receitas” (Art. 19º da Petição de Impugnação);
• (…) “não existindo tributos em dívida, as certidões de divisa emitidas têm por base matéria
tributária inexistente, sendo que, tomando por referência a base tributária declarada - e pela qual se
pagou o imposto devido - existe duplicação de colecta” (Art. 23º da Petição de Impugnação);
• “E assim, os títulos executivos (certidões de dívida) atrás referenciados, são de conteúdo que é
falso. O que se alega para efeitos das alíneas a), c), g) e i), do art. 204º do CPPT)”;
O impugnante termina pedindo:
• “A)Deve suspender-se de imediato a execução até à decisão das reclamações graciosas;
• “B) Deve a presente impugnação ser considerada procedente e provida com anulação do acto
impugnado e dos actos de liquidação aqui em causa. Tudo com a consequente extinção da instância
executiva”.
Por requerimento de fls. 90 ss., o Impugnante pediu que o processo de impugnação prosseguisse a
sua tramitação como Oposição judicial à execução, porque embora tivesse epigrafado a sua peça como
“Impugnação Judicial”, “os títulos executivos (certidões de dívida) atrás referenciados, são de conteúdo,
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que é falso. O que se alega para efeitos das alíneas a), c), g) e i) do nº1 do art. 204º do CPPT)”, pelo
que o que verdadeiramente se trata é de “Oposição Judicial à Execução”, que seria tempestiva ainda
que apresentada no último dia do prazo.
Por despacho de 16/12/2008, o Mmº Juiz “a quo” indeferiu o pedido de convolação da Impugnação
Judicial em Oposição, porquanto, entre o mais, a argumentação expendida pelo impugnante, “apesar
da referência à duplicação da colecta, à falsidade dos títulos executivos e aos fundamentos previstos
no art. 204º do CPPT, tem a ver com a ilegalidade concreta das liquidações efectuadas, por erro sobre
os pressuposto de facto”, pelo que “o vício assacado pelo impugnante às liquidações postas em crise,
é subsumível na previsão da alínea a) do art. 99º do CPPT”, termos em que os fundamentos alegados
pelo impugnante não preenchem “os fundamentos típicos do processo de oposição taxativamente enumerados no art. 204º do CPPT”.
Por sentença proferida pelo Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, em 9/1/2011, dando-se
por verificada a excepção peremptória de caducidade do direito de impugnação, foi decidido absolver
a Fazenda Pública do pedido, com base nos seguintes fundamentos:
• “Vem suscitada na informação oficial a fls. 87 do processo administrativo, sancionada por
despacho de 18/11/2003, do Sr. Director de Finanças Adjunto e é, aliás, de conhecimento oficioso, a
questão da caducidade do direito de impugnação”.
• “A liquidação impugnada tinha prazo de pagamento voluntário até 30/06/2002, logo, na data
em que foi apresentada a impugnação (02/05/2003), o prazo de 90 dias já se encontrava largamente
ultrapassado”.
• “Tendo a petição de reclamação graciosa dado entrada nos serviços em 11/06/2002, o prazo
legal de decisão, de seis meses, para efeitos de indeferimento presumido completou-se em 11/12/2002
- artigos 57º, nº3, da LGT e 279º, alínea c,), do Código Civil”.
• Pelo que a impugnação judicial deveria ter sido apresentada no prazo de 90 dias a contar dessa
data, ou seja, nunca depois de 11/03/2003.
• Tendo a petição de impugnação judicial dado entrada no competente serviço de finanças em
02/05/2003, foi apresentada fora de prazo.
• “Em sede de alegações escritas, defende o impugnante estar-se perante vícios geradores de
nulidade, nomeadamente, por inexistência de facto tributário e preterição do direito de participação e
audição no procedimento de liquidação, portanto, invocáveis a todo o tempo, nos termos do nº 3 do
artº 102º, do CPPT”.
• “Não estando o acto impugnado inquinado de qualquer vício determinante da sua nulidade, a
impugnação mostra-se, como dissemos, manifestamente intempestiva”.
Vem o presente recurso contra esta sentença, invocando o recorrente, entre o mais, que:
• Não se verifica a caducidade do direito de impugnação, porque a oposição deduzida é tempestiva
seja porque a liquidação ocorreu com violação da audiência do recorrente o que acarreta a nulidade
do acto de liquidação;
• A impugnação efectuada no processo tem a ver com a oposição deduzida contra a execução e
não propriamente com a impugnação do indeferimento tácito das reclamações graciosas;
• Inexistindo qualquer dívida de imposto, a base tributária que origina as certidões de dívida,
objecto de oposição é declaradamente nula, pelo que deveria a Administração Tributária ter procedido
à anulação das liquidações adicionais com a consequente extinção do procedimento executivo;
• Houve errónea quantificação de rendimentos e consequentemente um indevido cálculo de imposto, este feito tendo por base matéria tributária inexistente;
• A ilegalidade concreta das liquidações efectuadas, por erro sobre os respectivos pressupostos de
facto torna-as nulas ex vi do disposto, entre outros, na alínea a) do art. 99º do CPPT;
• Os actos tributários são nulos por lhes faltar um dos elementos essenciais, in casu a base tributária;
• Os actos tributários sempre serão nulos por violação do princípio da participação e do direito de
audição previstos no art. 60º, n.º 1, alínea d) da LGT e art. 133º, n.º 1 e 2, alínea f), do CPA;
• O acto tributário de liquidação sem prévia audição do sujeito passivo põe em causa o conteúdo
essencial de direitos fundamentais e, em consequência torna-se nulo, porque subsumível às causas de
nulidade catalogadas no art. 133º do CPA;
• “Pese embora o facto de o despacho (interlocutório) de fls. 128 a 134 não ter sido, então, objecto
de impugnação pela via do recurso tal não obsta a que o mesmo possa ora ser impugnado no recurso
interposto da decisão final seja tido como oposição, por convolação, e não como impugnação judicial
qua tale”.
Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do recurso, nos termos do disposto
nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, a questão central a decidir é a de saber se o Mmº Juiz “a
quo” incorreu em erro de julgamento quando decidiu verificada a excepção da caducidade do direito
de impugnação judicial.
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2.2. Questão prévia
No ponto 10 das Conclusões vem o recorrente dizer que impugna o despacho interlocutório de
fls. 128 a 134, através do qual o Mmº Juiz “a quo” indeferiu o pedido de convolação do processo de
Impugnação Judicial em processo de Oposição, por, no essencial, ter considerado que “Os fundamentos
alegados pelo impugnante não preenchem, assim, salvo melhor opinião, os fundamentos típicos do
processo de oposição, taxativamente enumerados no art. 204º do CPPT, pelo que, atendendo à desconformidade do pedido e da causa de pedir, não será de ordenar a convolação requerida”.
Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 285º do CPPT “[o]s despachos do juiz no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal podem ser impugnados no prazo de 10 dias, mediante
requerimento contendo as respectivas alegações e conclusões, o qual subirá nos autos com o recurso
interposto da decisão final”.
Acontece que, no caso em apreço, tal como o próprio recorrente reconhece, na Conclusão 10ª, não
interpôs qualquer recurso do referido despacho no prazo de 10 dias como determina o citado preceito
legal, termos em que se formou caso julgado formal.
Assim sendo, o âmbito deste recurso jurisdicional cinge-se ao recurso interposto da sentença
proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, em 9/1/2011, que julgou verificada a excepção da caducidade do direito de impugnação.
2.3. Quanto à caducidade do direito de impugnação judicial
A questão de saber se a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, em 9/1/2011,
incorre em erro de julgamento ao decidir verificada a excepção da caducidade do direito de impugnação judicial, impõe que se averigúe se as liquidações adicionais enfermam das nulidades que lhe são
assacadas pelo recorrente.
Vejamos:
1. O prazo da impugnação judicial é de 90 dias, contados a partir do “termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente noticiadas ao contribuinte”, ou, da “formação
da presunção de indeferimento tácito” - artº 102º, n.º 1, alíneas a) e d), do CPPT, contando-se tal prazo
nos termos do nº1 do artº 20º, do CPPT.
Por outro lado, tendo havido reclamação graciosa, a presunção de indeferimento tácito da reclamação graciosa ocorre no prazo de seis meses contados da data da sua apresentação - artº 57º, nº1, da
LGT.
Estabelece o n.º 5 daquele preceito que, “sem prejuízo do princípio da celeridade e diligência,
o incumprimento do prazo referido no nº1, contado a partir da entrada da petição do contribuinte no
serviço competente da administração tributária faz presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso
hierárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial.
Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (1) “(…) se não é decidida a reclamação graciosa no
referido prazo de seis meses, o reclamante pode presumir o indeferimento daquela, para efeitos de
dedução de impugnação judicial, tendo o prazo de 90 dias, a contar do termo do referido prazo de seis
meses, para o deduzir”; “na falta de dedução de impugnação judicial dentro do prazo legal aplicável,
os interessados perdem o direito de impugnar o acto respectivo se o vício do acto é gerador de anulabilidade”.
Aplicando o exposto ao caso em análise, resultando do probatório que a liquidação impugnada
tinha prazo de pagamento voluntário até 30/06/2002, na data em que foi apresentada a impugnação
(02/05/2003), o prazo de 90 dias já se encontrava largamente ultrapassado.
Por outro lado, a petição de reclamação graciosa deu entrada nos serviços em 11/06/2002, o prazo
legal de decisão, de seis meses, para efeitos de indeferimento presumido completou-se em 11/12/2002
- artigos 57º, nº3, da LGT e 279º, alínea c), do Código Civil, pelo a impugnação judicial deveria ter
sido apresentada no prazo de 90 dias a contar dessa data, ou seja, nunca depois de 11/03/2003.
Acontece que petição de impugnação judicial deu entrada no competente serviço de finanças em
02/05/2003, pelo foi apresentada fora de prazo. Esta conclusão não é afectada pelo facto de, no caso,
a impugnação judicial ser facultativa, uma vez que o carácter facultativo do meio processual nada tem
que ver quanto à necessidade de serem cumpridos os prazos estabelecidos por lei para o seu uso. Para
além de que se sobrevier resposta expressa às reclamações graciosas o recorrente mantém o direito de
se defender contra as mesmas, pelo que não se vislumbra qualquer violação do direito à tutela judicial
efectiva.
Assim sendo, a sentença recorrida que julgou procedente a excepção peremptória de caducidade
do direito de impugnação, não merece qualquer censura.
2. Argumenta o recorrente que não procede a referida excepção porquanto, em síntese, os actos
tributários impugnados são nulos por lhes faltar um dos elementos essenciais, quer porque a liquidação
não foi precedida de audição quer por falta de base tributária.
Em relação ao direito de audição, enquanto dimensão do princípio da participação - artº. 60º, da
LGT, a sua omissão só implica a nulidade do acto final nos casos em que a violação do direito de participação assume uma dimensão qualificada, configurando-se como uma garantia fundamental, como
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sucede quando o acto final consubstancia a aplicação de sanções em procedimento disciplinar ou de
contra-ordenação (2).
Fora destas situações qualificadas, a preterição da audição prévia, quando exigível, torna os
actos meramente anuláveis por vício de forma (3). Neste sentido, pode ler-se no Acórdão do STA, de
1612/2010, proc n.º 623/10, que “A anulabilidade constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz à violação de uma regra ou de um princípio jurídico de natureza formal (de
competência, de forma ou de trâmite) ou substantiva. No primeiro grupo, incluem-se: a) a violação de
regras relativas à competência do autor do acto, quando não envolvam as situações extremas de falta de
atribuições, geradoras de nulidade (incompetência relativa); b) vícios de forma, que poderão consistir
na preterição de formalidades no âmbito do procedimento administrativo (arts. 54º e segs. do CPA), na
omissão ou deficiência respeitante à forma do acto (art. 120º do CPA), desde que não se reconduza à
carência absoluta da forma legal, ou na omissão ou deficiência atinente à enunciação do objecto e dos
elementos do acto (art. 123º do CPA”).
3.Também não assiste razão ao recorrente quando defende que o acto tributário impugnado é
nulo, nos termos do artº 133º, nº1, do CPA, por faltar um dos seus elementos essenciais, ou seja, a base
tributável.
Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 133º do CPA, “São nulos os actos a que falte qualquer dos
elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade”.
Os vícios do acto constituem, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só implicando a nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver lei
que expressamente preveja esta forma de invalidade (cfr. arts. 133º, n.º 1, e 135º do CPA). Optou-se,
assim, por um regime misto na previsão dos vícios que conduzem à nulidade do acto administrativo,
combinando-se o critério da nulidade por natureza (princípio da cláusula geral), com o da enumeração
exemplificativa (nulidade por determinação da lei).
A densificação do conceito da cláusula geral “elementos essenciais“tem dado origem a várias teses
entre as quais se destaca os que defendem que “Elementos essenciais, no sentido do n.º 1 do art. 133º
do Código - cuja falta determina a nulidade do acto administrativo - seriam, pois, todos aqueles que se
ligam a momentos ou aspectos legalmente decisivos e graves dos actos administrativos, além daqueles
a que se refere já o seu n.º 2” (4), devendo apurar-se por paralelismo (entre a qualidade e a quantidade
de interesses públicos ou privados envolvidos em cada hipótese) outros casos de nulidade derivada da
falta de elementos essenciais.
Qualquer que seja a tese adoptada, a doutrina converge no sentido de que a nulidade só deve ser
assacada àqueles vícios especialmente graves e, em princípio, evidentes, em resultado de uma avaliação em concreto em função das características essenciais de cada tipo de acto. Nesta perspectiva, para
alguma doutrina o critério adequado seria o da gravidade do vício complementado com uma ideia de
evidência.
Nesta perspectiva, nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (5), “(…) os elementos essenciais
no artigo 133º/1 do CPA são os indispensáveis para que se constitua qualquer acto administrativo,
incluindo os que caracterizam cada espécie concreta. Não pode valer, pois, como acto administrativo,
uma decisão sem autor, sem destinatário, sem fim público, sem conteúdo, sem forma, ou com vícios
graves equiparáveis a tais carências absolutas, em função do tipo de acto administrativo”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “a nulidade haverá sempre de reportar-se a um desvalor da actividade administrativa com o qual o princípio da legalidade não pode conviver, mesmo
em nome da segurança e da estabilidade, como acontece no regime-regra da anulabilidade. Assim, por
exemplo, será nulo um acto que contenha uma ilegalidade tão grave que ponha em causa os fundamentos do sistema jurídico, não sendo, em princípio, aceitável que produz efeitos jurídicos, muito menos
feitos jurídico estabilizados.”
Aplicando o exposto ao caso em análise, verifica-se que é o próprio recorrente a reconhecer ter
havido “uma errónea quantificação de rendimentos e consequentemente um indevido cálculo de imposto
…” (Conclusão 4ª), o que conduz à “ilegalidade concreta das liquidações efectuadas por erro sobre os
respectivos pressupostos de facto…” (Conclusão 6ª).
Ora, acontece que o erro sobre os pressupostos de facto consubstancia uma ilegalidade que não
é considerada grave em termos de poder ter como consequência a nulidade (6). Pelo contrário, como
bem salienta o Mmº Juiz “a quo” o vício de violação de lei por erro nos pressupostos é gerador de mera
anulabilidade - artº133ºe 135º, do CPA.
No mesmo sentido, VIEIRA DE ANDRADE (7) considera que normalmente os vícios relativos
aos pressupostos, no caso, ao pressuposto de facto (a situação concreta invocada não existe – “erro de
facto”, conduzem à anulabilidade. Para o Autor os vícios relativos aos pressupostos só provocariam a
nulidade em casos especialmente graves, como sejam quando “a falta de base legal se equipara à falta
de atribuições”, o que não é manifestamente o caso.
Em face do exposto, improcede a argumentação do recorrente, devendo confirmar-se a sentença
recorrida.
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III- DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, confirmar a sentença recorrida e, nesta sequência, negar provimento
ao recurso.
Custa pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.
(1) (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6.ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, anotação ao artigo 102.º,
pp. 148 e 155.)
(2) (Cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES/J.PACHECO DE AMORIM, Código do
Procedimento Administrativo, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 1997, pp.449-450.)
(3) (Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de: 11/05/2011, processo n.º 833/10; 6/9/2011, processo n.º 787/10; 16/11/2011,
processo n.º 539/11; e 31/1/2012, processo n.º 927/11. No mesmo sentido, e na doutrina, cfr. DIOGO LEITE CAMPOS /BENJAMIM SILVA RODRIGUES/JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária, 4.ª ed., encontro da escrita, editora, anotação
ao artigo 60.º da LGT, p. 515 e VIEIRA DE ANDRADE, Lições de Direito Administrativo, 2.ª ed., Coimbra 2011, pp. 178 ss.)
(4) (Cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES/J.PACHECO DE AMORIM, ob. cit.,
p. 642.)
(5) (Cfr. ob cit., p. 177.)
(6) (Neste sentido, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 14/9/2012, processo n.º 686/2012.)
(7) (Cfr. ob. cit., p. 180.)

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Processo n.º 245/12-30.
Recorrentes: António Gomes de Oliveira e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Notificado do acórdão proferido em 09.05.2012 (v. fls. 277 e segs.), veio o recorrente António Gomes de Oliveira, pedir a aclaração do referido acórdão relativamente às seguintes passagens do mesmo:
- … os juros de mora devem ser considerados como rendimentos de capital e
- … não ocorre nesta situação violação do princípio da igualdade, uma vez que houve correção
monetária.
Refere o recorrente que o acórdão é incompreensível por não se aprender de que capital são os
juros rendimento e qual a correcção monetária que foi feita relativamente a esse capital.
2. A recorrida Fazenda Pública nada veio dizer relativamente a este pedido de aclaração.
3. Cumpre decidir.
4. De acordo com o disposto no artº 669º, n.º 1, alínea a) do CPC:
“1 — Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos;”
4.1. Como se sabe, o pedido de esclarecimento a que se refere o artigo 669º, n.º 1, alínea a) do
CPC tem de fundamentar-se em alegação, devidamente demonstrada e aceite, de obscuridade ou ambiguidade terminológica ou de sentido do decidido, sendo que a decisão só é obscura quando contém
algum passo cujo sentido seja ininteligível e ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes e sentidos porventura opostos. Ou seja, o requerimento de aclaração/esclarecimento só
pode ser atendido no caso de se constatar a existência de um vício que prejudique a compreensão do
acórdão. (Acórdão de 05-07-2012 - Processo: 0327/10 – Pleno da SCT)
Por outras palavras, e 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 decisão que contenha alguma
obscuridade ou ambiguidade, sendo que ela será obscura se contiver alguma passagem cujo sentido
não se compreende e ambígua 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).
Como ensina José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, volume V, pp. 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”.
Vejamos então se no caso concreto o acórdão padece de alguma obscuridade ou ambiguidade que
cumpra esclarecer.
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4.2. O acórdão em causa nos autos deu como provados factos fixados pelo tribunal comum que
conduziram à indemnização e, em sede de fundamentação jurídica, foi invocada jurisprudência, quer
deste STA, quer do TC.
Desses arestos resultam as razões pelas quais em determinados casos os juros de mora constituem
mera indemnização e outros em que constituem rendimento de capital.
Entendeu-se que, no caso concreto, e porque a decisão do tribunal comum havia fixado a indemnização por lucros cessantes com correcção monetária, era de seguir o entendimento dos arestos citados
no sentido de que os juros de mora representavam rendimento para efeitos de IRS.
E também se entendeu que não havia violação do princípio da igualdade, em sintonia com a doutrina do Tribunal Constitucional, uma vez que se tratava de situações distintas – num caso os juros de
mora visavam apenas a compensação pelo dano e no outro, porque tinha havido correcção monetária
na fixação da indemnização havia já rendimento tributável.
Ora, tudo isto resulta com clareza do acórdão.
Situação diversa e que o recorrente invoca seria a de a decisão poder, eventualmente, estar errada
do ponto de vista factual ou jurídico.
Porém, este eventual erro não cabe no âmbito da aclaração de acórdão que, como vimos, apenas
visa o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos.
Sendo assim e concluindo como no Acórdão de 05.07.2012 acima citado, não se nos afigura que
ocorra qualquer obscuridade ou ambiguidade que importe esclarecer, não sendo o pedido de aclaração
o meio processual adequado para obter o reexame da matéria factual e jurídica apreciada ou para reagir contra eventuais erros de julgamento, sabido que o ter-se decidido bem ou mal é coisa totalmente
diversa da existência de obscuridade ou ambiguidade do acórdão
5. Nestes termos e pelo exposto indefere-se o pedido de aclaração.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda
Maçãs.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Processo n.º 283/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Portugal Telecom, SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Notificada do teor do acórdão proferido por este STA em 16.05.2012, veio a recorrente Fazenda
Pública requerer a reforma do mesmo, ao abrigo do disposto no artº 669º, n.º 2, alínea a) do CPC, com
os seguintes fundamentos:
a) Os Mmºs Conselheiros entenderam que havia um acréscimo às mais valias realizadas pela então
impugnante em 2000 e que foram por esta reinvestidas em 2005.
b) Isto é, consideraram que, quando a AT, em 2004, apurou que havia ainda um acréscimo de mais
valias que não tinham sido declaradas, as mesmas teriam sido tributadas como o teriam sido em 2005,
beneficiando do regime transitório previsto no artº 32º da Lei n.º 109-B/2001.
c) Acontece que tal acréscimo correspondeu a um apuramento de novas mais valias realizadas em
2000 que não foram pela impugnante declaradas para reinvestimento.
d) Deste modo, não tendo sido declarada a intenção de reinvestimento não era aplicável o regime
transitório previsto naquele artº 32º.
Verifica-se, assim, que na decisão recorrida terá havido lapso na determinação da norma aplicável
ou na qualificação jurídica dos factos.
2. A recorrida Portugal Telecom, SA, veio responder ao pedido de reforma nos seguintes termos:
O pedido de reforma é manifestamente improcedente pelas seguintes razões:
A recorrente não invoca nem se prova qualquer erro palmar ou patente subjacente à decisão que
pudesse determinar diferente decisão.
A recorrente limita-se a discorda da decisão na terceira apreciação do caso sub júdice.
Por outro lado, o que a recorrente pretende verdadeiramente é deduzir um novo argumento alicerçado num novo facto - omissão na contabilidade do sujeito passivo de declaração de mais valias
para reinvestimento.
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Ora, não existem novas mais valias, pois ficou provado que a recorrida investiu na totalidade as
mais valias, pelo que o valor das mais valias aqui em causa beneficia do regime de reinvestimento.
Vejamos então.
3. O artº 669º do CPC estabelece o seguinte:
“1 - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2 - Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da
sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem
necessariamente decisão diversa da proferida.
3 - Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no n.º 1 é feito na alegação”.
Ao caso seria aplicável o n.º 2 transcrito.
Ora, interpretando esta norma, tem a jurisprudência deste STA entendido que só há lugar a reforma
nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá de ser evidente,
patente e virtualmente incontroverso, não sendo o meio adequado se o que se pretende é manifestar
discordância com a decisão tomada (Neste sentido, entre muitos outros, v. o Acórdão de 23.05.2012,
proferido no Processo n.º 0213/12)
No caso dos autos não se evidencia que tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável
ou qualificação jurídica dos factos, ou que não tenham sido tomados em consideração factos resultantes
de documentos juntos aos autos e que imponham decisão diversa.
Na verdade este Supremo Tribunal considerou – bem ou mal – que as mais-valias foram reinvestidas, tendo apenas existido erro por parte da recorrida na sua contabilização, tal como ela alegou.
Ora, o que a recorrente Fazenda Pública agora pretende é que se decida em sentido contrário alterando mesmo a matéria de facto. Trata-se, portanto de mera discordância da recorrente com a decisão
que pretende ver reformada, sendo certo que a reforma é meio inadequado para esse fim.
4. Nestes termos e pelo exposto indefere-se o pedido de reforma do acórdão acima identificado.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Fernanda
Maçãs.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Acção para reconhecimento de um direito. Juros indemnizatórios. artigo 145.º do
CPPT.
Sumário:
I — A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo (artigo 145.º
do CPPT), assume um carácter complementar dos restantes meios contenciosos
previstos no contencioso tributário, só sendo admissível a sua utilização quando
for o meio mais adequado para a assegurar a tutela jurisdicional efectiva.
II — A acção para reconhecimento de direito é o meio processual adequado para pedir
a condenação da Administração Fiscal no pagamento de juros indemnizatórios, na
sequência da anulação do acto tributário de liquidação em processo de reclamação graciosa, uma vez que não podia a reclamante interpor recurso hierárquico
ou subsequente impugnação deste (em caso de indeferimento) já que a decisão
proferida na reclamação lhe foi favorável.
Processo n.º 295/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Parques EDT — Sociedade de Promoção e Gestão de Parques Empresariais de Entre
Douro e Tâmega S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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1 - Relatório:
Parques EDT-Sociedade de promoção e Gestão de Parques Empresariais de Entre Douro e
Tâmega SA, com os sinais dos autos veio interpor acção para reconhecimento de um direito legítimo
em matéria tributária para o reconhecimento ao direito a juros indemnizatórios a fixar em consequência
da decisão do deferimento total da Reclamação Graciosa dos actos de liquidação adicional de IVA,
relativos aos exercícios de 2001, 2002 e 2003, proferida em 17.09.2007, no âmbito do processo de
Reclamação Graciosa n.º 1759 2005 9400 1168.
Por decisão judicial de 19/01/2012 foi julgada procedente a acção Parques EDT-Sociedade de
promoção e Gestão de Parques Empresariais de Entre Douro e Tâmega SA.
Não se conformando vem a Fazenda Pública interpor recurso para este STA apresentando alegações com as seguintes conclusões:
A. A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel
que julgou não verificada a invocada excepção dilatória de erro na forma de processo e, conhecendo do
mérito do pedido, decretou a procedência da acção para reconhecimento de um direito, determinando
que a Administração Fiscal procedesse ao pagamento dos juros devidos nos termos em que foi fixado
a final na sentença.
B. Com efeito, a ora recorrida havia deduzido reclamação graciosa contra as liquidações adicionais
de IVA n.ºs 04332654, 04332656, 04332658, bem como contra os correspondentes juros compensatórios
n.ºs 05092027M, 05092028M, 05092029M, nas quantias de € 28.657,79, €8.685,97, € 15.408,71, €
3.108,39, € 1.077,13 e € 346,17, respectivamente, respeitantes aos anos de 2001 a 2003.
C. Sendo certo, que na reclamação apresentada não foram peticionados quaisquer juros indemnizatórios, nem em qualquer outra reclamação graciosa ou impugnação judicial intentadas para o efeito.
D. A recorrida realizou o pagamento do imposto que lhe foi liquidado adicionalmente para os
exercícios de 2001, 2002 e 2003, bem como dos respectivos juros indemnizatórios.
E. Entretanto, a pretensão da recorrida foi deferida em sede da mencionada reclamação graciosa,
procedendo-se à anulação das liquidações questionadas, sem que, no entanto, se tivesse procedido ao
pagamento de qualquer verba a título de juros indemnizatórios.
F. Daí que, a recorrida intentou a acção para reconhecimento de um direito identificada em epígrafe, com vista a ser-lhe judicialmente reconhecido o direito a receber da Administração Tributária
juros indemnizatórios, na sequência de terem sido anuladas as liquidações adicionais de IVA e juros
compensatórios, respeitantes aos anos de 2001 a 2003.
G. E não obstante, a Fazenda Pública ter suscitado na sua contestação a questão da verificação
da excepção dilatória de erro na forma de processo, a douta sentença recorrida improcedeu a invocada
excepção, considerando como adequado o meio processual utilizado.
H. Ora, com a ressalva do devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o assim
decidido, porquanto considera que a douta sentença enferma de erro de julgamento, por violação do
disposto no artigo 145.º n.º 3 do CPPT.
I. Aliás, como é jurisprudência praticamente pacifica e uniforme do Supremo Tribunal Administrativo, a acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo constitui um meio complementar
dos restantes meios contenciosos previstos no contencioso tributário, destinados a servir aqueles casos
em que a lei não faculta aos administrados os instrumentos processuais adequados à tutela jurisdicional
efectiva dos seus direitos e interesses legítimos.
J. Daí que se recuse, a este meio processual, a função de uma segunda garantia de recurso aos
tribunais, perdida a primeira pela preclusão do respectivo prazo.
K. O que aliás, decorre do artigo 145.º n.º 3 do CPPT aplicável, de teor idêntico ao artigo 69.º
n.º 2 da LPTA e ao antigo artigo 165.º n.º 2 do CPT, ao dispor que as acções para reconhecimento de
um direito ou interesse legítimo em matéria tributária 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.
L. É o que se tem vindo a designar por teoria do alcance médio (vide Jorge Sousa, in CPPT Anotado, Volume II, 6.a edição 2011, pág. 491 e segs.).
M. No caso em apreço, afigura-se-nos que a presente acção não é o meio mais adequado para a
recorrida assegurar a tutela efectiva do seu direito.
N. Na verdade, aquela dispunha de outros meios processuais para obter a condenação da Administração Fiscal e, consequentemente, obter o pagamento dos juros peticionados.
O. Desde logo, poderia ter deduzido recurso hierárquico, ou impugnação judicial, quer da decisão
da reclamação graciosa (artigo 102.º n.º 2 do CPPT), quer do subsequente recurso hierárquico (artigo 76.º
do mesmo diploma legal), sendo a decisão deste passível de acção administrativa especial, (salvo se de
tal decisão já tiver sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto), bem como pedir a execução da sentença anulatória proferida no processo de impugnação judicial ou na acção administrativa
especial e requerer, então, que a Administração fosse condenada a pagar os referidos juros.
P. Mas, de nenhum deste meios processuais se socorreu a recorrida.
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Q. E como refere Jorge Lopes de Sousa, na obra anteriormente indicada (mais concretamente nas
páginas 497 e 500), a possibilidade de utilizar a acção para obter o reconhecimento judicial de um direito
não reconhecido, por força da referida regra da complementaridade, está condicionada à inexistência
de outro meio contencioso, que permita assegurar adequadamente a obtenção dos efeitos jurídicos
pretendidos (...) Assim, à face do preceituado no n.º 3 do art. 145º, só quando por estes meios não for
possível obter uma tutela judicial efectiva, nos termos atrás indicados, poderá utilizar-se a acção para
obter a tutela judicial do direito ou interesse legítimo em matéria tributária.
R. Neste sentido, veja-se em situação em tudo idêntica à dos autos, o colendo Acórdão do STA
de 17/10/2007, proferido no recurso n.º 0369/07, que de perto acompanhamos.
S. Tratando-se esta de uma decisão proferida na senda daquela que já vinha a ser defendida por
aquele órgão jurisdicional superior nos Acórdãos: de 17/04/2002, proferido no recurso n.º 26.470;
de 06/10/2005, proferidos nos recursos n.ºs 607/05 e 609/05; de 17/05/2006, proferido no recurso
n.º 1.252/05; de 18/01/2006, proferido no recurso n.º 1.152/05; e de 28/03/2007, proferido no recurso
n.º 41/07.
T. Adite-se ainda que, na nossa perspectiva, não pode colocar-se a hipótese de convolação na
forma processualmente adequada, nos termos do artigo 98.º n.º 4 do CPPT, porquanto, se mostram
ultrapassados os prazos legalmente prescritos para o efeito nos artigos 76.º n.º 1, 102.º n.º 2 do CPPT
e artigos 176.º n.ºs 1 e 2 e 58.º n.ºs 2 e 3 do CPTA, tendo em conta a data da notificação da decisão da
reclamação graciosa, a 20/09/2007.
U. Consequentemente, uma eventual convolação da presente acção de reconhecimento de um
direito traduzir-se-ia na prática de um acto inútil e, por isso, proibido por lei (cfr. artigo 137.º do CPC),
dada a manifesta intempestividade desta.
V. Nestes termos e nos mais de Direito aplicável deve ser dado provimento ao recurso, devendo a
douta sentença que ora se recorre ser revogada e substituída por acórdão, em que se declare procedente
a excepção dilatória de erro na forma de processo, absolvendo-se a entidade recorrente da instância,
com as legais consequências.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ministério Público teve vista dos autos e emitiu parecer do seguinte teor:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de acção para reconhecimento de direito
legítimo em matéria tributária
FUNDAMENTAÇÃO
l. 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»
2ª edição, 1999 p. 131 e sgs; Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 6ª edição 2011
Volume I pp. 491/495)
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 46283;8.10.2003 processo n.º 525/03;12.11.2003 processo
nº 1237/03;14.01.2004 processo n.º 1698/04;6.10.2005 processo n.º 607/05)
3. Contrariamente ao entendimento da Fazenda Pública, no caso concreto a interposição de recurso hierárquico (e de impugnação judicial de eventual decisão de indeferimento) careceria de objecto
jurídico relevante, na medida em que a reclamação graciosa apresentada pelo autor logrou deferimento
total, tendo sido anulada a liquidação de IVA e respectivos juros compensatórios e obtida a restituição
das quantias pagas (probatório 8º/14º). Igualmente excluído está o recurso à execução de julgado, em
consequência da inexistência de decisão judicial exequenda.
Neste contexto a acção de reconhecimento de direito legítimo em matéria tributária constitui o
meio processual mais adequado à tutela da pretensão do autor e à prossecução do objectivo legal de
imediata e plena reconstituição da situação objecto do litígio, nela se compreendendo o pagamento de
juros indemnizatórios a partir do termo do prazo para execução da decisão (art. 100º LGT/no sentido
propugnado acórdão STA-SCT 5.05.1999 processo n.º 23 282)
CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2- FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão de 1ª Instância deu como assente a seguinte matéria de facto:
1º - A Autora é uma sociedade que exerce a actividade de promoção e gestão de parques empresariais, a quem cabe a responsabilidade de gestão dos espaços e manutenção das infra-estruturas que
integram os parques respectivos, contra o pagamento de uma taxa previamente definida no regulamento
de utilização do parque empresarial.
2.º - Em 31.03.2004 foi alvo de acção inspectiva externa, de âmbito parcial a IVA e com extensão
aos exercícios de 2001, 2002 e 2003.
3.º - No âmbito da referida acção inspectiva, a A.F. qualificou os contratos realizados pela Autora,
como actos objectivamente isentos de IVA, nos termos do n.º 30, do art. 9º do CIVA.
4.º - A Autora, nos exercícios em exame não renunciou à isenção, e tratou todas as operações
realizadas como prestações de serviços, nos termos do art. 4º do CIVA.
5.º - A Autora deduziu o IVA suportado em todas as operações realizadas a montante.
6.º - A A.F. ao qualificar as operações realizadas pela Autora como operações isentas de IVA e,
concluiu que a Autora nos exercícios económicos em escrutínio, deduziu IVA indevidamente.
7.º - A A.F. procedeu a correcções à matéria colectável e liquidou adicionalmente IVA e os correspondentes juros compensatórios para os anos de 201, 2002 e 2003 - cfr. docs. 1 a 6, juntos aos autos
pela Autora.
8.º - Inconformada com a decisão de liquidação, a Autora apresentou junto da Direcção de Finanças do Porto, em 16.11.2005, Reclamação Graciosa dos actos de liquidação - cfr. doc.7, junto aos
autos pela Autora.
9.º - A Autora realizou o pagamento do imposto que lhe foi liquidado adicionalmente para os
exercícios de 2001, 2002 e 2003, bem como dos respectivos juros de mora - cfr. docs. 1 a 6, juntos aos
autos pela Autora, no montante global de 66.984,16 euros.
10.º - Em sede de apreciação administrativa a Direcção de Finanças do Porto, proferiu despacho
de deferimento total da Reclamação Graciosa, decidindo pela anulabilidade dos actos de liquidação
de IVA e juros compensatórios para os exercícios de 2001, 2002 e 2003 - cfr. doc.8, junto aos autos
pela Autora.
11.º- Decisão que, teve na sua génese o seguinte fundamento:
“(...) o parque em causa é considerado uma empresa integrada, incluindo a gestão centralizada, a
captação de publicidade, a fiscalização das lojas e até a manutenção das infra-estruturas.
Assim sendo, a junção económico-social desempenhada pelo parque afasta-se da do contrato de
arrendamento comercial e apesar de a lei civil não tutelar os estabelecimentos comerciais incompletos,
os contratos celebrados devem ser qualificados como atípicos e inominados.
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O conjunto de obrigações a que fica sujeita a entidade gestora, significa que ela desenvolve uma
actividade empresarial que traduz no conjunto de serviços prestados pela gestora aos lojistas e à proprietária e que incluem a própria concepção do parque.
Não pode, pois considerar-se o contrato em causa como um contrato misto, onde se inclui o de
arrendamento, pois este é meramente instrumental à actividade empresarial, perdendo autonomia e as
suas características típicas.
Do exposto decorre que os contratos em causa não constituem uma transferência onerosa de
estabelecimento comercial, mas sim um contrato atípico e inominado.
Assim sendo, estamos perante uma prestação de serviços, como tal definida pelo art .4º do CIVA
e portanto perante uma operação tributável não abrangida pela isenção prevista no art. 9º, n.º 30
CIVA.”
12.º - Assim, e, tendo por substrato a decisão de anulação das liquidações adicionais de IVA e
de juros compensatórios, a Direcção de Serviços de Cobrança da DGCI, em 21.07.2007, procedeu à
notificação à Autora, dando-lhe conhecimento de que por ter havido erro imputável aos serviços, foram
anuladas as liquidações de IVA respeitantes aos anos de 2001, 2002 e 2003 - cfr. docs.9, 10 e 11, juntos
aos autos pela Autora.
13.º - O que originou, na Direcção Geral do Tesouro, a emissão de dois cheques pelo valor correspondente ao montante pago pela Autora a título de IVA e Juros Compensatórios.
14.º - Foram emitidos à ordem da Autora, os seguintes cheques:
- Cheque n.º 8884047006, datado de 24.03.2008, no valor de 62.752,47 euros, sacado sobre a
conta n.º 00000000673 - cfr. doc.12;
- Cheque n.º 1184047009, datado de 24.03.2008, no valor de 4.531,69 euros, sacado sobre a conta
n.º 00000000674 - cfr. doc. 13.
3- Do Direito:
Para julgar procedente a acção considerou a decisão recorrida o seguinte:
“Questão Prévia:
Em sede de contestação pela Ilustre Representante da Fazenda Pública foi suscitada a excepção de erro na forma do processo.
Ora, nos termos do art.145º, n.º1 do CPPT, as acções para obter o reconhecimento de um
direito ou interesse legalmente protegido em matéria tributária podem ser propostas por quem
invoque a titularidade do direito ou interesse a reconhecer.
Nos termos do n.º3 da referida norma legal, as acções 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.
Ora, nos termos do art.43º, n.º1, da LGT são devidos juros indemnizatórios quando se
determine em Reclamação Graciosa ou Impugnação Judicial que houve erro imputável aos
serviços de que resulte pagamento de dívida tributária em montante superior ao legalmente
devido.
No caso em análise a A.T. deferiu a Reclamação Graciosa intentada pela sociedade ora
Autora e anulou as liquidações adicionais de IVA, com fundamento em erro imputável aos
serviços.
Deste modo, é a própria A.T. que reconhece a existência dos pressupostos legais do direito
aos juros indemnizatórios.
Nos termos do disposto no art.1000 da LGT, a A.T. está obrigada, em caso de procedência
total ou parcial de reclamação a favor do sujeito passivo à imediata e plena reconstituição da
legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.
De acordo com o teor do art.61º, n.º4 do CPPT, os juros indemnizatórios poderão ser reclamados ou impugnados autonomamente caso o pagamento do tributo seja efectuado após o termo
dos prazos gerais de reclamação ou impugnação.
Assim, «por interpretação extensiva pode entender-se a referência a impugnação judicial
como abrangendo todos os processos judiciais que têm por objecto a apreciação da legalidade
de actos de liquidação, incluindo as acções para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo quando incluam uma apreciação desse tipo e os processos de execução de julgado,
que são um complemento dos processos de impugnação» (Jorge de Sousa, CPPT, 2006,1, 479
e 480).
Os juros indemnizatórios podem pois ser pedidos fora dos processos de reclamação graciosa
ou de impugnação judicial pois a «existência de uma decisão da administração tributária sobre
esta matéria não é requisito indispensável à obtenção de juros indemnizatórios, pois, na falta dela,
o interessado poderá obter o reconhecimento do respectivo direito através de uma acção com esse
fim nos termos do art.º145.º deste Código» (Jorge de Sousa, obra citada, página 488).

2992
Em suma, as acções para reconhecimento de um direito só podem ser propostas nos casos
em que tal meio processual for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido, de acordo com o disposto no n.º3 do art.145º
do CPPT.
Sucede que, a referida disposição legal terá de ser interpretada não só literalmente, mas
também por apelo aos princípios consignados no art.268º, n.º4 da Constituição. E nesse sentido
tal meio processual não é excluído pelo facto de haver outro meio processual à disposição, sendo
necessário, também, que esse outro meio processual seja idóneo a assegurar uma tutela plena,
eficaz e efectiva do direito em causa.
Relativamente aos juros indemnizatórios a prática e a jurisprudência têm-se inclinado no
sentido de que tal tutela só se alcança pela possibilidade de pronúncia directa do tribunal quanto
à matéria.
E daí que hoje se tenha por entendimento pacífico que o reconhecimento a tais juros se faz
directamente em sede de execução de julgado, dispensando-se qualquer acto administrativo prévio
a reconhecer o direito aos mesmos e a discussão contenciosa da legalidade.
Assim, improcede a invocada excepção de erro na forma do processo suscitada pela Fazenda
Pública e considera-se como adequado o meio processual utilizado.
Não se registam outras excepções ou questões prévias que cumpra conhecer.
(…)
Atendendo a que a Autora, em obediência ao princípio solve et repete, dentro do prazo de
pagamento voluntário efectuou o pagamento do imposto liquidado e dos correspondentes juros
compensatórios no valor global de 66.984,16 euros e que os reembolsos realizados pela A.F. em
24.03.2008, através dos cheques identificados, totalizam igual montante, será de concluir que a
A.F., apesar de ter reconhecido o erro dos serviços fiscais na liquidação adicional de imposto,
negligenciou o pagamento dos correspondentes juros indemnizatórios nos termos dos artigos 43º
da LGT e 61º do CPPT.
Daí a presente Acção para o Reconhecimento de um Interesse Legítimo em Matéria Tributária, instaurada para reconhecimento e fixação do direito a juros indemnizatórios devidos,
dado o ilegal pagamento de IVA e juros compensatórios, conforme resulta dos factos assentes
como provados.
Ao abrigo do disposto no art.43º, n.º1 da LGT “são devidos juros indemnizatórios quando
se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos
serviços de que resulte pagamento de dívida tributária em montante superior ao legalmente
devido.”
Tendo sido determinado pela própria Administração Fiscal, no caso sub-judice, que houve
erro imputável aos serviços de que resultou o pagamento indevido de IVA e juros, relativamente
aos períodos de tributação 01.12 T, 02.09 T e 03.06 T, tem a Autora direito a juros indemnizatórios.
Nesta conformidade, tendo-se detectado um vicio que afecta irremediavelmente a relação
tributária, impõe-se a atribuição de uma indemnização em benefício do contribuinte, na medida
em que 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 implica um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se de como assente
a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo-se a sua avaliação através da
fixação de juros indemnizatórios a favor do sujeito passivo.
Assim, tendo a A.F. concluído e reconhecido que os actos de liquidação em apreço tem na
sua génese erro imputável aos serviços, e que do mesmo resultou pagamento de dívida tributária
indevido, a Autora tem direito a juros indemnizatórios nos termos dos artigos 43º da LGT e 61º
do CPPT.
Este é aliás o entendimento dominante na jurisprudência, citando-se o acórdão do STA,
2a Secção, de 30/11/204, proferido no âmbito do recurso nº01052/04, no qual se sustenta:
“O desaparecimento do acto tributário de liquidação, seja por força da satisfação da reclamação graciosa, seja por obra da procedência da impugnação judicial, impõe à Administração
Fiscal eu reconstitua a situação jurídica hipotética que existiria caso não tivesse sido praticado
o acto tributário anulado.
Tal inclui, necessariamente, restituição da quantia que a contribuinte foi indevidamente
exigida e que ele satisfaz. Mas também integra a reconstituição da situação o pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que o contribuinte esteve, desde o pagamento que efectuou, até ao
reembolso, privado da utilização do correspondente capital”.
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Cabendo, consequentemente, ao Estado o dever de pagar os juros indemnizatórios devidos
desde a data do pagamento do imposto indevido 02.05.2005 até à efectiva restituição do imposto
em causa-24.03.2008.
Sendo a taxa dos juros indemnizatórios igual à taxa dos juros compensatórios, conforme,
resulta do n.º 4, do art. 43º da LGT, e a taxa de juros compensatórios igual à taxa de juros civis,
que actualmente é de 4% -cfr. Portaria n.º291/03 de 8 de Abril), considerando que a quantia
sobre a qual se vencem os respectivos juros indemnizatórios é de 66.984,16 euros e o período
sobre o qual se vencem juros, é de 2 anos e 9 meses e 24 dias, ou seja, 34 meses, a A.F. deverá
pagar à Autora, após reconhecimento judicial deste direito nos presentes autos, a quantia de
7.759,15 euros, sobre este valor incidindo juros de mora à taxa legal, desde a data da citação até
integral e efectivo pagamento.
Pelo que, procede a presente Acção.
V - DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de maior fundamentação, julgo procedente a presente
Acção para o Reconhecimento de um Direito Legítimo em Matéria Tributária, instaurada por
Parques do EDT - Sociedade de Promoção e Gestão de Parques Empresariais de Entre Douro
e Tâmega, S.A. e, determino que a A.F. proceda ao pagamento dos juros devidos, nos seguintes
termos:
Sendo a taxa dos juros indemnizatórios igual à taxa dos juros compensatórios, conforme,
resulta do n.º 4, do art. 43º da LGT, e a taxa de juros compensatórios igual à taxa de juros civis,
que actualmente é de 4% -cfr. Portaria n.º291/03 de 8 de Abril), considerando que a quantia
sobre a qual se vencem os respectivos juros indemnizatórios é de 66.984,16 euros e o período
sobre o qual se vencem juros, é de 2 anos e 9 meses e 24 dias, ou seja, 34 meses, a A.F. deverá
pagar à Autora, após reconhecimento judicial deste direito nos presentes autos, a quantia de
7.759,15 euros, sobre este valor incidindo juros de mora à taxa legal, desde a data da citação até
integral e efectivo pagamento.
Custas pela Fazenda Pública. Notifique e registe”.
DECIDINDO NESTE STA:
Considerando as conclusões de recurso que delimitam o seu objecto vemos que a recorrente
limitou o seu recurso defendendo a inadequação do meio processual utilizado. A questão a decidir é,
pois, somente a de saber se a acção interposta é o meio processual adequado ao pedido da recorrida ou
se ao invés ocorre erro na forma de processo.
Insurge-se a Fazenda Pública contra a decisão de 1ª Instância na consideração de que a recorrida
dispunha de outros meios processuais para obter a condenação da Administração Fiscal e, consequentemente, obter o pagamento dos juros peticionados. E, adianta que desde logo, poderia ter deduzido
recurso hierárquico, ou impugnação judicial, quer da decisão da reclamação graciosa (artigo 102.º n.º 2
do CPPT), quer do subsequente recurso hierárquico (artigo 76.º do mesmo diploma legal), sendo a
decisão deste passível de acção administrativa especial, (salvo se de tal decisão já tiver sido deduzida
impugnação judicial com o mesmo objecto), bem como pedir a execução da sentença anulatória proferida no processo de impugnação judicial ou na acção administrativa especial e requerer, então, que
a Administração fosse condenada a pagar os referidos juros.
Não obstante o teor do acórdão de 17/10/2007 tirado no recurso 0369/07, no qual se terá
inspirado a recorrente ao produzir a argumentação que acabou de se expor, não concordamos com
a sua argumentação pois é exacto, como afirma o Mº Pº junto deste STA, que não faz sentido falar-se em dedução por parte da recorrida de recurso hierárquico ou impugnação de uma decisão que
lhe foi favorável (o deferimento da sua reclamação graciosa quer quanto ao imposto pago quer
quanto aos juros compensatórios) ou falar-se em execução de julgado quando inexiste decisão
judicial exequenda.
É pois aceitável que nestas circunstâncias a acção de reconhecimento de direito legítimo em matéria
tributária constitua o meio processual mais adequado à tutela da pretensão do autor que é o pagamento
de juros indemnizatórios a partir do termo do prazo para execução da decisão.
Este entendimento está em sintonia e respeita a jurisprudência reiterada deste STA de que a
acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo (artigo 145.º do CPPT), assume
um carácter complementar dos restantes meios contenciosos previstos no contencioso tributário,
só sendo admissível a sua utilização quando for o meio mais adequado para a assegurar a tutela
jurisdicional efectiva (vide, entre outros, acórdãos de 11/02/02,12/03/03,18/06/03, 24/04/04, de
28/03/07 e de 21/10/2009, nos recursos n.ºs 1515, 1907, 524/03, 1708/03 e 41/07, 0291/09 respectivamente)
É o que decorre, aliás, do disposto no n.º 3 do artigo 145.º do CPPT ao estatuir que “As acção
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.”

2994
Dessa forma se vê adoptada o que tem vindo a ser designado por teoria do alcance médio-cfr., a este
propósito Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls.1017 e Vieira de Andrade,
in “A Justiça Administrativa”, Lições, 3.ª edição, a fls. 140, citado no parecer do Ministério Público.
Como afirma o primeiro desses autores, ob. cit.- “a possibilidade de utilizar a acção para obter o
reconhecimento judicial de um direito não reconhecido, por força da referida regra da complementaridade, está condicionada à inexistência de outro meios contenciosos que permita assegurar eficazmente
a obtenção dos efeitos jurídicos pretendidos.
Assim, à face do preceituado no n.º 3 do artigo 145.º, só quando por este meio, não for possível
obter uma tutela judicial efectiva, nos termos atrás indicados, poderá utilizar-se a acção como meio
para obter a tutela judicial do direito ou interesse legítimo em matéria tributária”.
Este STA também já decidiu no acórdão referenciado em último lugar pelo Mº Pº, no seu parecer
que tem legitimidade para a acção onde, pela primeira vez se peçam juros compensatórios, o contribuinte
que reclamou graciosamente contra a liquidação que está na base daquele pedido e em resultado dessa
reclamação aquela foi anulada. É certo que a decisão não é recente e que no nosso caso estão em causa
juros indemnizatórios mas ocorre indiscutível similitude das situações, ressalvada a natureza distinta
dos juros compensatórios e indemnizatórios sendo certo que na altura regia o artº 165º do CPT o qual
à excepção do prazo de propositura da acção, que fixava em cinco anos e agora é de apenas quatro,
continha previsão idêntica ao actual artº 145º do CPPT pelo que se pode dizer que este corresponde
àquele.
No caso “sub judicio” como se disse e bem decidiu a sentença recorrida a AT anulou as liquidações
adicionais de IVA, com fundamento em erro imputável aos serviços. Assim, a própria Administração
reconhece a existência dos pressupostos legais do direito aos juros indemnizatórios, sendo que nos
termos do disposto no art.100º da LGT, a A.T. está obrigada, em caso de procedência total ou parcial
de reclamação a favor do sujeito passivo à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou
situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a
partir do termo do prazo da execução da decisão. Os juros indemnizatórios podem pois ser pedidos fora
dos processos de reclamação graciosa ou de impugnação judicial pois a existência de uma decisão da
administração tributária sobre esta matéria não é requisito indispensável à obtenção de juros indemnizatórios, pois, na falta dela, o interessado poderá obter o reconhecimento do respectivo direito através
de uma acção com esse fim nos termos do art.º145.º deste Código.
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso e confirmada a decisão recorrida.
4- DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA, em conferência em negar provimento ao recurso
confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado (vencido, conforme
declaração que junto) — Valente Torrão.
Declaração de voto
Não se acompanha a tese acolhida no projecto mas antes a jurisprudência reiterada deste STA
no sentido de que a acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo (artigo 145.º do
CPPT), assume um carácter complementar dos restantes meios contenciosos previstos no contencioso
tributário, só sendo admissível a sua utilização quando for o meio mais adequado para a assegurar
a tutela jurisdicional efectiva (vide, acórdãos citados no projecto: de 11/02/02, 12/03/03, 18/06/03,
24/04/04, de 28/03/07 e de 21/10/2009, nos recursos n.ºs 1515, 1907 524/03, 1708/03, 41/07, e 0291/09
respectivamente).
E também não se subscreve a afirmação de que «não faz sentido falar-se em dedução por parte da
recorrida de recurso hierárquico ou impugnação de uma decisão que lhe foi favorável (o deferimento da
sua reclamação graciosa) ou falar-se em execução de julgado quando inexiste decisão judicial exequenda».
Com efeito nos termos do artº 100º da LGT 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.
Assim a decisão da reclamação graciosa ao não reconhecer o direito aos juros indemnizatórios
devidos (artº 43ºe 100º da Lei Geral Tributária) é desfavorável ao contribuinte, e era por isso susceptível
de impugnação, que não foi deduzida.
Não pode pois o contribuinte usar a acção administrativa especial como segunda garantia de
recurso aos tribunais, após preclusão dos meios processuais adequados.
Daria pois provimento ao recurso.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado.
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Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação da conta. Inutilidade superveniente da lide.
Sumário:
I — A extinção por inutilidade superveniente da lide da instância reclamação do
despacho que não admitiu um recurso jurisdicional apenas se projecta naquela
instância, mantendo incólumes as decisões de 1.ª instância praticadas no processo
onde foi praticado o despacho reclamado.
II — Se a instância de embargos de terceiro terminou por sentença de forma, transitada
em julgado, já não pode ser extinta por outro modo, designadamente através da
inutilidade da lide.
III — O embargante condenado em custas pela rejeição dos embargos e pelo indeferimento
de arguição de nulidades processuais, é responsável por essas custas, apesar da
extinção por inutilidade da lide da reclamação do despacho que não admitiu o
recurso jurisdicional dessas decisões.
Processo n.º 313/12-30.
Recorrente: António Manuel Costa Relva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. António Manuel Costa Relva, devidamente identificado nos autos, interpõe recurso jurisdicional do despacho que indeferiu a reclamação da conta que foi efectuada no processo embargos de
terceiro deduzido contra a penhora efectuada no processo de execução fiscal n.º 2526200901006622
que corre termos no Serviço de Finanças de Castro Daire.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Vê-se, pelo of. de fls. 52 junto ao processo de embargos, que o Chefe dos Serviços de Finanças
de C. Daire aceitou ter incorrido em erro, informando o TAF, nestes autos, de que revogara o acto de
citação do embargante como executado e que já solicitara à CRP o cancelamento da penhora efectuada
no urbano 1234, de propriedade do embargante.
2. Pelo que o douto despacho de que ora se apela vem ferido por erro de julgamento e mostra-se
incurso na nulidade prevista no art. 668.º - 1. d), com violação do 660.º - 2 do CPC, por não conhecer
de todas as questões suscitadas pelo recorrente nos dois requerimentos que a M.ma Juiz ali lhe indeferiu.
3. Na verdade, a única entidade sobre quem recai a obrigação de pagar as custas do processo é
a Fazenda Nacional, enquanto exequente, por ter dado causa à inutilidade superveniente da lide, aqui
se realçando a mui douta decisão proferida pelo Exmo Conselheiro Presidente deste STA, que assim a
declarou, tendo sido com base naquela superveniência que ficaram implícita e corolariamente prejudicadas todas as decisões proferidas pela 1.ª instância.
4. Assim, o entendimento perfilhado pela Mma Juiz no douto despacho ora recorrido viola drasticamente as disposições combinadas nos arts. 287.º - e) e 447.º do CPC, bem como a doutrina do Assento
(Ac. Un) n.º 4/77 de 9.11.1977, que se mantém em vigor.
5. Na verdade, tendo aquela decisão transitado, revestindo-se, por isso, da força do caso julgado,
mal se compreende que a Mma Juiz não tenha deferido os dois requerimentos de arguição de nulidade
em mérito violando o superiormente decidido e fazendo letra morta da lei, designadamente dos citados
normativos e do art. 678.º - 2. a), in fine, por decorrência dos mesmos.
1.2. Não foram deduzidas contra-alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida e anulando-se a conta de custas.
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
“Nos presentes autos foi proferida, em primeira instância, decisão de rejeição liminar dos embargos com custas pelo mínimo pelo Embargante.
Notificado da rejeição veio o Embargante arguir nulidades, arguição que originou despacho
onde se decidiu não se poder conhecer das nulidades e se condenou o Embargante em custas do incidente.
O Embargante recorreu das duas referidas decisões, recursos não admitidos, “por intempestivos”.
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Deste despacho apresentou reclamação nos termos do artigo 688.º do Código de Processo Civil,
reclamação que veio a terminar por inutilidade superveniente da lide (entenda-se, porque expressamente referido no despacho, instância da reclamação).
Mantém-se, portanto, o decidido na primeira instância e a consequente condenação do Embargante em custas, o que veio a ser plasmado na conta cuja reclamação agora se aprecia.
Assim, não pode deferir-se ao reclamado mantendo-se a conta reclamada…”
3. Para melhor compreensão daquilo que está em causa no presente recurso impõe-se primeiramente expor, de forma sucinta, os actos processuais mais relevantes que foram praticados nos embargos,
pois só assim se consegue perceber a quem devem ser imputadas as custas derivadas da inutilidade
superveniente da lide, tal foi o andamento irregular que o processo teve.
Pois bem, os embargos de terceiros tiveram a seguinte sequência processual:
(i) Os embargos de terceiro deram entrada nos Serviços de Finanças de Castro Daire em 5/1/2010,
tendo o processo sido a autuado no Tribunal em 15/1/2010.
(ii) Por despacho de 26/1/2010, foi ordenado que se apurasse junto do órgão de execução fiscal se
o embargante havia sido citado nos termos e para os efeitos do artigo 239º do CPPT, uma vez que nos
autos se fazia referência que a dívida exequenda era da responsabilidade de ambos os cônjuges.
(iii) Pelo ofício n.º 180 de 1/2/2010, o Chefe do Serviço de Finanças informou que a penhora se
tornou definitiva em 8/1/2010, e que nessa data - 1/2/2010 - foi remetida ao embargante carta registada
com aviso de recepção para os termos do artigo 239º do CPPT.
(iv) Por despacho de 22/2/2010 o pedido de embargos à penhora foi rejeitado liminarmente, com
fundamento em que, sendo o embargante cônjuge da executada, após citação para a execução tem a
posição processual de parte (ainda que acessória) e não de terceiro, pelo que apenas reagir através de
oposição à execução, sendo o embargante condenando em custas (doc. de fls. 37 e 38).
(v) Por requerimento de 17/3/2010, o embargante pediu a nulidade todo o processado a partir do
despacho de 26/1/2010, com fundamento em duas nulidades: (i) o órgão de execução fiscal prestou
informação incorrecta à Conservatória de Registo Predial, dizendo que dívida era da responsabilidade
de ambos os cônjuges, quando não é, o que originou a conversão em definitivo do registo provisório
da penhora; (ii) a citação para os termos do artigo 239º do CPPT não obedeceu às formalidades legais
(doc. de fls. 43 a 45)
(vi) Por ofício de 19/3/2010, os Serviços de Finanças informaram o Tribunal que o acto de citação
do embargante foi revogado e que foi solicitado à Conservatória de Registo Predial o cancelamento do
registo da penhora (doc. de fls. 52).
(vii) Por despacho de 25/3/2010 foi indeferido o pedido de nulidade do processado, com fundamento em que, após ter sido proferida a sentença, as nulidades devem ser arguidas no recurso que dele
se interpuser, sendo certo que decorreu o prazo de recurso. Condenou-se o embargante no incidente e
declarou-se que, em face da decisão tomada, nada havia a ordenar quanto à informação constante do
ofício de 19/3/2010, do qual se deu conhecimento ao embargante (cfr. doc. de fls. 53).
(viii) Esse despacho foi notificado ao embargante através do ofício enviado em 8/4/2010 (doc.
de fls. 54).
(ix) Por requerimento de 21/4/2010, o embargante interpôs recurso para o STA dos despachos de
22/2/2010 e de 25/3/2010 (cfr. doc. de fls. 60).
(x) Por despacho de 23/4/2010, os recursos não foram admitidos, com fundamento na intempestividade (cfr. fls. 63).
(xi) Esse despacho foi notificado ao embargante por ofício de 30/4/2010 (doc. de fls. 75).
(xii) Por requerimento de 14/5/201, o embargante reclamou para o STA do despachos de não
admissão dos recursos, alegando que se verificam as nulidades processuais arguidas e que as mesmas
podem ser alegadas em requerimento autónomo e não no recurso (cfr. doc. de fls. 93 a 96).
(xiii) Por despacho de 10/1/2011, emitido nos autos de reclamação, foi ordenado que o reclamante
viesse aos autos dizer se mantém interesse na “instância de reclamação”, dada a informação constante
de fls. 52 do processo de que a citação foi revogada e de que foi efectuado o pedido e cancelamento
da penhora (doc. de fls. 140).
(xiv) Por requerimento de 2/2/2011, o reclamante veio requerer que fosse determinada a extinção
a instância por inutilidade superveniente da lide, o que no seu entender já deveria ter ocorrido antes da
prolação do despacho reclamado (cfr. do. de fls. 147).
(xv) Em 7/3/2011, foi emitido pelo Relator o seguinte despacho: “Notificado o reclamante se
mantinha interesse nesta instância de reclamação, nos termos constantes da parte final do despacho de
fls. 51, veio o mesmo requerer se determinasse nesse sentido (v. fls. 58). Ouvido o Exmo PGA neste
Tribunal, nos termos da promoção que antecede, julga-se extinta a instância por inutilidade superveniente lide (art. 287º, alínea e) do CPC). Sem custas” (doc. de fls. 149).
(xvi) Em 12/4/2011, após a junção dos autos de reclamação ao processo de embargos, foi ordenada
a remessa do processo à conta (doc. de fls. 156)

2997
(xvii) Foi elaborada a conta de que resultou um saldo de custa a pagar pelo embargante no valor
de € 571,20.
(xviii) Notificado da conta, o embargante veio “reclamar da conta”, alegando que as custas devem
ser imputada à Fazenda Pública, que foi quem deu causa à inutilidade da lide.
(xix) Sobre esse requerimento, a oficial de justiça emitiu a seguinte informação: “Na reclamação
apresentada, não se mostra observado o disposto no n.º 3 do art. 31º d CPC. Por outro lado, e mais
importante, a Conta encontra-se elaborada de acordo com a decisão constante dos autos. Assim, a meu
ver, não há lugar à reforma dos autos”.
(xx) Por requerimento de 14/6/2011, o embargante solicitou a nulidade da informação da oficial
de justiça, alegando que não tem competência funcional para decidir o seu requerimento.
(xxi) Pelo despacho recorrido, a reclamação foi indeferida.
O recorrente não concorda com este despacho, invocando que padece de erro de julgamento,
porque foi a Fazenda Nacional quem deu causa à extinção da instância por inutilidade superveniente
da lide, tal como foi determinado pelo STA, e que enferma de nulidade por omissão de pronúncia, uma
vez que não conheceu das questões suscitadas nos dois requerimentos que lhe antecederam.
Começando pela nulidade por omissão de pronúncia, deve dizer-se que não acolhe a argumentação
do recorrente, porquanto o despacho recorrido pronunciou-se sobre a principal questão que levantou no
incidente de reclamação da conta. Veio dizer que a extinção da instância por inutilidade superveniente
da lide decretada no STA na reclamação do despacho de não admissão dos recursos é exclusivamente
imputada à Fazenda Pública que anulou o acto de citação e determinou o levantamento da penhora.
Ora, o despacho recorrido indeferiu a reclamação da conta por considerar que a instância que foi extinta foi apenas a «instância da reclamação» efectuada nos termos do artigo 668º do CPC e não a dos
embargos de terceiros, pelo que se mantém tudo o que foi decidido quanto a custas. Com efeito, ao
limitar os efeitos da extinção da instância decretada pelo STA exclusivamente à reclamação, está-se
a indicar que os embargos não se extinguiram por inutilidade da lide, e por conseguinte as custas que
neles foram fixadas devem-se manter.
É verdade que o recorrente, em requerimento autónomo, suscitou a nulidade da informação prestada
pela oficial de justiça no sentido de não havido sido cumprido o n.º 3 do artigo 31º do Código das Custas
Judiciais, ou seja, que o reclamante não havia efectuado o depósito de 50% do valor das custas para que
a reclamação possa ser conhecida. Mas, como nenhuma consequência foi extraída dessa informação,
atento o despacho recorrido, é irrelevante saber se o oficial tinha ou não competência para emitir uma
informação daquele teor. Portanto, também não se pode considerar que houve omissão de pronúncia
sobre uma questão que logo ficou prejudicada com o conteúdo da decisão tomada.
A questão de fundo consiste em determinar se as custas do processo são da responsabilidade do
recorrente.
No processo de embargos, o recorrente foi condenado em custas duas vez: (i) no despacho que
rejeitou liminarmente os embargos; (ii) no despacho que indeferiu o pedido de nulidade do processado.
O embargante interpôs recurso desses despachos, mas o recurso foi indeferido, por intempestividade.
Deduzida reclamação do despacho de não admissão do recurso, a reclamação foi extinta por inutilidade
superveniente da lide.
A divergência do recorrente começa aqui, pois, enquanto a decisão recorrida considera que a extinção da instância apenas se projectou na reclamação, o recorrente entende que essa decisão «julgou
implicitamente prejudicadas a decisões proferidas na 1º instância».
Mas o recorrente não tem razão, por dois motivos.
Em primeiro lugar, a decisão que declarou extinta a instância por inutilidade da lide não deixa
margem para dúvidas que apenas se quer referir aos autos de reclamação e não a todo o processo de
embargos. Previamente a essa decisão foi determinada a notificação do recorrente para informar se
mantinha interesse na “instância de reclamação” e, não havendo oposição da sua parte, o que o STA
decidiu foi extinguir a reclamação, isentando de custas o reclamante. Se porventura pretendesse extinguir os embargos, necessariamente teria que condenar quem lhe deu causa, no caso, a Fazenda Pública
que revogou o acto de citação e procedeu ao cancelamento da penhora, impossibilitando desse modo
o prosseguimento dos embargos. Ora, a extinção da reclamação por inutilidade não tem virtualidade
para eliminar do processo os actos anteriormente praticados, nem vinculava o juiz a quo a decretar a
extinção da instância embargos pelo mesmo motivo.
Em segundo lugar, a instância dos embargos não havia sido extinta oficiosamente, porque a
mesma já estava extinta pelo julgamento. No despacho que indeferiu as nulidades processuais arguidas
pelo recorrente, que não eram sequer nulidades do processo embargos, mas da execução, o juiz tomou
conhecimento da informação de fls. 52 do órgão de execução fiscal a dizer que havia revogado o acto
de citação do embargante e pedido o cancelamento da penhora, mas nada ordenou, porque considerou
que a decisão de rejeição liminar já havia transitado em julgado. Ou seja, o juiz tomou conhecimento
daquela informação, mas entendeu que, tendo a instância terminado por uma sentença de forma, que

2998
naquela data já havia transitado em julgado, já não a podia extinguir por outro modo, designadamente
através da inutilidade da lide.
Efectivamente, na sequência dos actos processuais acima elencados, vê-se que a decisão que
rejeitou aos embargos foi tomada em 22/2/2010 e notificada ao embargante em 1/3/2010, pelo que,
quando foi comunicado ao Tribunal que o acto citação foi revogado, não só estava esgotado o poder
jurisdicional do juiz, como já havia decorrido o prazo de recurso, mesmo considerando o disposto
no n.º 5 do artigo 145º do CPC. De modo que foi correcta a posição que se tomou nessa data em não
declarar extinta a instância de uma causa já extinta por outro motivo.
É certo que o recorrente interpôs recurso do despacho que rejeitou os embargos e do despacho que
indeferiu a arguição das nulidades, embora nada dizendo quanto facto de não se ter extraído quaisquer
consequências jurídicas da revogação da citação e do cancelamento da penhora. Mas, porque tais recursos estavam claramente fora de prazo, foram e bem indeferidos. Sintomático disso é o facto de na
reclamação que efectuou do despacho que não admitiu os recursos nem sequer uma linha ter escrito
sobre se estava ou não em tempo de recorrer. Só por esse facto certamente que a reclamação seria de
indeferir, com custas pelo incidente, não fora a extinção da reclamação por inutilidade, o que nessa
parte favoreceu o recorrente.
Acontece que, ao extinguir-se a reclamação por inutilidade da sua apreciação, deixou de se poder
conhecer superiormente se os recursos foram ou não tempestivamente interpostos, pelo que se manteve
incólume o despacho que os não admitiu, fazendo com que os despachos recorridos logo transitassem
em julgado.
Em rigor, há muito que tais despachos haviam transitado em julgado, pois a questão da intempestividade dos recursos, em que se baseou o despacho que os não admitiu, nem sequer foi posta em causa
na reclamação que se fez desse despacho. E se o recorrente não atacou o despacho de não admissão
naquilo em que ele se baseou, mas em circunstâncias que lhe eram alheias, naturalmente que se formou
caso julgado formal quanto à questão da tempestividade dos recursos e consequentemente tornaram-se
definitivos os despachos recorridos.
Em suma: mantêm-se os despachos de indeferimento in limine da petição de embargos e das
nulidades arguição, com a condenação em custas neles determinada.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso e em manter o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial. IVA. Fundamentação do acto tributário. Insuficiência de
fundamentação.
Sumário:
I — Um acto encontra-se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a
sua prática e porque motivo a Administração se decidiu num sentido e não noutro.
II — Caso a fundamentação externada não cumpra integralmente este objectivo, deve
considerar-se que o acto enferma de vício de insuficiência de fundamentação,
que a lei equipara nos seus efeitos à falta de fundamentação e constitui motivo
de anulação do acto (artigos 125.º, n.º 2, e 135.º do Código do Procedimento
Administrativo).
III — Não cumpre as exigências de fundamentação a remissão genérica para as normas
do CIVA, nem as meras declarações, no sentido de que «a actividade exercida
não se enquadra nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.º 199/96», ou que «as
operações tributárias em causa são aquisições intracomunitárias de bens», porque demasiado genéricas, não permitindo a um destinatário normal aperceber-se
integralmente das razões de facto e de direito da não aplicabilidade do regime
daquele diploma, ficando, desta forma, comprometido o seu direito de defesa.
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Processo n.º 383/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Construções Carlos Laureano, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. A Construções Carlos Laureano, Lda., identificada nos autos, deduziu impugnação judicial, no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, contra as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios relativas aos anos de 1999, 2000 e 2001, no valor total de € 76.358,25, que declarou a nulidade
das correcções em causa.
2. Não se conformando, a representante da Fazenda Pública veio recorrer para este Supremo
Tribunal, apresentando alegações, com as seguintes Conclusões:
“A) A autora deduziu acção de Impugnação Judicial contra as notas de liquidação adicionais de
IVA e juros compensatórios dos anos de 1999, 2000 e 2001, no valor total de € 76.358,25), incluindo
juros de mora e custas;
B) A matéria tributável, objecto da impugnação da contribuinte, foi apurada com recurso a
correcções de natureza meramente aritmética resultantes de inspecção levada a efeito pelos Serviços
de Prevenção e Inspecção de Leiria à contabilidade da Impugnante e ao conteúdo das declarações
apresentadas;
C) Face ao probatório, Sua Exa. o Meritíssimo Juiz considerou procedente a acção porque, na
sua opinião, a Administração Fiscal não fundamentara correctamente a opção de tributar a venda
de 3 viaturas nos termos do n.º 5 do art. 16º do CIVA em vez de aplicar à situação o regime do DL
n.º 199/96 de 18 de Outubro;
D) Não concorda a Fazenda Pública com esta interpretação, tendo em conta que foi dado como
provado que a impugnante está enquadrada na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do CIVA e porque os bens
em causa não correspondem aos que são abrangidos no Decreto Lei acima mencionado.
E) Sendo a situação de compreensão imediata e clara nada justificava que fossem exigidas outras
explicações para a opção da Administração Tributária que não podia agir de forma diferente como
muito bem entendeu, Sua Exª. o Senhor Procurador.
F) Entende-se portanto que a fundamentação do Relatório da Inspecção foi clara, congruente e
suficiente permitindo aos interessados a compreensão do iter seguido pela Administração Fiscal na
liquidação impugnada nos termos do art. 77º da LGT,
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas., deverá ser concedido provimento ao presente,
revogando-se a decisão recorrida, com o que será feita a costumada JUSTIÇA.
3. A recorrida Construções Carlos Laureano, Lda., veio apresentar contra-alegações, das quais
concluiu o seguinte:
“A) — Nos presentes autos a questão decidenda reporta-se à fundamentação das liquidações
adicionais de IVA dos exercícios de 1999, 2000 e 2001.
B) No relatório de inspecção, que fundamenta as correcções efectuadas pela Administração
Tributária, enquadram-se as aquisições de viaturas ligeiras de passageiros usadas como aquisições
intracomunitárias, sem qualquer fundamentação de facto e ou de direito, operações tributáveis e sujeita a IVA nos termos do n.º 5 do artigo 16º do CIVA e que a recorrida é sujeito passivo, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do CIVA.
C) — Ora, para além da identificação das normas legais, nada mais se adianta, que possa fundamentar, justificar ou evidenciar que as operações tributárias em causa são aquisições intracomunitárias
de bens, nem são aduzidos argumentos que afastem a aplicação do regime previsto no Decreto-Lei
n.º 199/96 de 18/10.
D) — E, contrariamente ao alegado nas doutas alegações da ERFP, a AT em sede de resposta
ao direito de audição, não tomou em consideração todas as observações e argumentos invocados pela
impugnante, uma vez que aí apenas se limita a dizer, sem mais, “a actividade exercida não se enquadra
nos termos definidos pelo Decreto-Lei 199/96”.
E) — Na verdade, a ora recorrida entende que frases do tipo “a aquisição não se enquadra neste
artigo, mas neste artigo”, não constituem a fundamentação exigível, necessária, suficiente ou clara
dos actos tributários impugnados.
F) — Tanto mais que, feito o enquadramento legal da questão de facto, como doutamente fez a
Meritíssima Juíza “a quo”, as aquisições de bens que deram origem às correcções tributárias se encaixam no âmbito de sujeição do Decreto-Lei n.º 199/96 de 18/10, que estabelece o Regime Especial
de Tributação dos Bens em Segunda Mão, Objectos de Arte, de Colecção e Antiguidades.
G) — Com efeito, cabem no âmbito deste diploma as transmissões de bens de viaturas usadas,
conforme se prevê na alínea a) do artigo 2º do supra mencionado decreto-lei.
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H) — Embora a ERFP se faça valer do douto parecer proferido pelo Digno Magistrado do Ministério Público, o certo é que este incorre em erro na análise e interpretação do diploma legal, porque
associa a aplicação do regime especial de tributação da margem apenas às transmissões de objectos
de arte, de colecções e antiguidades.
I) — Na verdade, este regime especial aplica-se também à transmissão de bens em segunda mão,
sendo estes entendidos como os bens móveis susceptíveis de reutilização no estado em que se encontram ou após reparação, com exclusão os objectos de arte, de colecção, das antiguidades, das pedras
preciosas e metais preciosos, onde se enquadram as transmissões dos “veículos automóveis usados
com 2 ou 3 anos” em causa nos autos.
J) — Daí que se entenda que a correcção fiscal não se encontra suficientemente fundamentada,
pois não se encontram, em parte alguma do relatório que sustenta as liquidações adicionais do IVA,
argumentos que afastem a aplicação do regime especial de tributação da margem nas transmissões
de veículos em causa, aplicado pela impugnante.
L) — “insuficiência e obscuridade de fundamentação que subjaz à correcção” que não possibilitam
ao destinatário aperceber-se porque foi tomada a decisão de correcção no sentido do afastamento de
aplicação do regime especial do DL 199/96 e aplicação do CIVA (artigo 16º nº5). Termos em que deve
o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a douta sentença recorrida.”
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou-se no
sentido de ser negado provimento ao recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
“A. A Impugnante, Construções Carlos Laureano, Lda., com o NIF 503 107 697, encontrava-se
à data dos factos a exercer a actividade de construção de Edifícios, com o CAE 45211, com enquadramento em IVA, IRC — cfr. fls. 72 dos autos, não contestado.
B. No ano de 2003, a Impugnante foi objecto de uma acção de fiscalização levada a efeito pelos
Serviços de Inspecção Tributária de Leiria, desencadeada no seguimento de ordem de serviço emitida
n.º 376/02 693, de 17/07/2002, com o objectivo de se apurarem as causas das divergências apuradas
entre o declarado pelos fornecedores através do sistema VIES e o inscrito pelo sujeito passivo nas
declarações periódicas de IVA durante o exercício de 1999. — cfr. fls. 74 dos autos
C. A inspecção teve o seu início em 16/08/2002 e foi concluída em 17/02/2002 — cfr. fls. 74 dos
autos.
D. No âmbito de uma acção de fiscalização supra identificada, foram apurados os seguintes
factos:
“(…)
III — Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria
tributável
Face á análise efectuada aos registos contabilísticos e respectivos documentos de suporte
verificaram-se várias irregularidades conforme descrição em cada um dos pontos seguintes:
(…)
III.2 Imposto Sobre o Valor Acrescentado
III.2.1 Exercício de 1999
III.2.1.1 Falta de Liquidação - Aquisições Intracomunitárias
(alínea a) do artigo 1.º e n.º 3 do artigo 17º do RITI)
A empresa adquiriu no mercado intracomunitário três viaturas ligeiras de passageiros e, verificou-se que não liquidou IVA sobre as respectivas aquisições nos seguintes montantes:

III.2.1.2 Falta de liquidação — Vendas
Com base nos registos efectuados na contabilidade, uma foi vendida durante o mês de Dezembro,
dado que a atribuição da matricula “35-26-OR” e a liquidação do imposto automóvel foi efectuado
na alfândega de Peniche em 22 de Dezembro de 1999, pelo adquirente e a factura relativamente a esta
venda foi emitida apenas em 05 de Janeiro de 2000.
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Dado que o sujeito passivo se enquadra na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do CIVA, esta aquisição
encontra-se para efeitos de sujeição a IVA, nos termos do n.º 5 do artigo 16º do CIVA. No entanto a
empresa considerou a aquisição efectuada nos termos do Decreto-Lei 199/96 de 18 de Outubro.
Nestes termos, face ao que se encontra estipulado pelo já referido artigo 16º do IVA, o valor
tributável inclui o valor de aquisição do bem, os Impostos, direitos, taxas e outras imposições, assim
como as despesas acessórias e o que se verificou foi de que a empresa só liquidou IVA pela diferença
entre o valor e aquisição e o valor da venda. Face às irregularidades verificadas, o IVA não liquidado
nesta transacção foi o seguinte:

III.2.2 Exercício de 2000
III.2.2.1 Falta de Liquidação — Aquisições lntracomunitárias
[alínea a) do artigo 1º e n.º 3 do artigo 17º do RITI]
Verificou-se que o contribuinte não liquidou IVA sobre as seguintes aquisições intracomunitárias
e nos seguintes montantes por período:

III.2.2 Falta de Liquidação — Vendas
Neste ano apurou-se que foram vendidas seis viaturas duas das quais faziam parte das existências em 31 Dezembro de 1999, no entanto só foram facturadas quatro e nestas, ao IVA liquidado não
deu cumprimento ao já referido artigo 16º n.º 5 do CIVA. Os valores apurados em falta constam do
quadro seguinte:
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III.2.2.3 IVA deduzido indevidamente (artigo 20º)
A empresa incluiu na declaração periódica referente ao terceiro trimestre relativamente a Outros Bens e Serviços no valor de 676,37 Euros e em externa foram efectuadas correcções por recurso
a métodos indirectos, no entanto, vem o sujeito passivo alegar te não deve haver lugar a recurso a
métodos indirectos, mas sim à reposição do IVA deduzido Indevidamente no valor de 356,14 Euros,
relativamente a custos contabilizados indevidamente.
III.2.3 Exercício de 2001
III.2.3.1 Falta de Liquidação — Aquisições Intracomunitárías
[alínea a) do artigo 1º e n.º 3 do artigo 17º do RITI]
Verificou-se que neste exercício o contribuinte efectuou a aquisição duma viatura no mercado
intra comunitário no seguinte montante e período:

III.2.3.2 Falta de Liquidação — Vendas
Durante este exercício a empresa efectuou a venda de três viaturas, das quais não liquidou o IVA a que
estava obrigada, cujo valor foi de 11.038.75 Euros conforme apuramento efectuado no quadro seguinte:

E. Em 19/12/2002, foi proferido despacho de concordância pelo Chefe de Divisão, por delegação,
com as conclusões propostas no relatório supra — cfr. fls. 72 dos autos.
F. A Impugnante tomou conhecimento do teor das correcções constantes do relatório supra por
carta registada com aviso de recepção que foi assinado em 20/01/2003 — cfr. fls. 96 e 97 dos autos.
G. A Impugnante tomou conhecimento das respectivas liquidações oficiosas de Imposto e Juros
Compensatórios, por cartas que lhe foram dirigidas pela Direcção de Serviços doe Cobrança do Imposto
Sobre o Valor Acrescentado, que apresentam todas elas como data limite de pagamento voluntário
31/03/2003 — cfr. fls. 17 a 26 dos autos.
H. As viaturas com o quadro WD82021211A497477 e N0B2021821F595288 foram adquiridas
por Carlos Laureano à empresa Etoile 90, Concessionnaire, Voitures particullières, utilitaire légere
Camions et tout terrain, com sede social em 27-29 Avenue d’Alsace 90160 Denney, em 27 de Dezembro
de 1999 e 29 de Março de 2000, respectivamente - cfr. fls. 51 e 52 (Doc.s 21 e 22 junto à p.i.)”.
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública, da sentença proferida pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, de 29 de Abril de 2011, que julgou procedente a impugnação judicial
deduzida contra as liquidações adicionais de IVA de 1999, 2000 e 2001, no entendimento de que tais
actos tributários sofrem do vício de forma por falta/insuficiência de fundamentação.
Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
• “(…) a Administração Tributária qualificou as aquisições de viaturas ligeiras de passageiros usadas
como aquisições intracomunitárias por considerar que “… o sujeito passivo se enquadra na alínea a)
do n.º 1 do artigo 2º do CIVA, esta aquisição encontra-se para efeitos de sujeição a IVA, nos termos do
n.º 5 do artigo 16º do CIVA…” (1), sem qualquer outro tipo de fundamentação e que em ponto algum
daquele relatório se especifica, concretamente as razões que conduziram a qualificar aquelas operações
como transmissões intracomunitárias, nem as que a conduziram a desconsiderar a aquisição efectuada
nos termos do Dec.-Lei 199/96 de 18 de Outubro;
• “Na verdade na fundamentação que serve de base à correcções a Administração limita-se a descrever normas legais, que mais não fazem do que qualificar o sujeito interveniente como sujeito passivo
de IVA e a indicar o modo de apuramento do valor tributável das transmissões de bens e prestações de
serviços sujeitas a imposto;
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• “Aqui chegados, deparamo-nos com uma situação de insuficiência e obscuridade da fundamentação que subjaz à correcção.
“Na verdade constatamos que não consta da informação que suporta a correcção qualquer elemento capaz de nos dar a conhecer os motivos que levaram ás correcções efectuadas por parte da
Administração Tributária (2).
• “Ora não sendo possível aferir de forma clara, suficiente e congruente, os motivos da prática
do acto, não é possível ao destinatário aperceber-se dos motivos por que a decisão foi naquele sentido
(limitando este a sua defesa à especificação dos actos que diz ter realizado), nem ao Tribunal controlar
a legalidade do acto impugnado (3).
• “Termos em concluímos no sentido de que não foram cumpridas as exigências legais no que
respeita à fundamentação substancial do acto tributário impugnado, o que implica a violação do disposto
nos artigos 268º, n.º 3, da Constituição da República, dos artºs 82.º do CPT, 124º, n.º 1, a) e b) 125º e
133º, n.º 1 e n.º 2, alínea d), todos do Código do Procedimento Administrativo declaro a nulidade do
acto tributário viciado.
• “Fica assim, sem mais, prejudicada a analise das demais questões”.
Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública alegando que “tendo em conta que foi dado
como provado que a impugnante está enquadrada na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do CIVA e porque os
bens em causa não correspondem aos que são abrangidos no Decreto Lei acima mencionado, (…) a
situação é “de compreensão imediata e clara nada justificava que fossem exigidas outras explicações
para a opção da Administração Tributária que não podia agir de forma diferente como muito bem
entendeu, (…) pelo que “a fundamentação do Relatório da Inspecção foi clara, congruente e suficiente
permitindo aos interessados a compreensão do iter seguido pela Administração Fiscal na liquidação
impugnada nos termos do art. 77º da LGT”.
Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do recurso, nos termos do estatuído
nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, a questão a decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro ao julgar procedente a impugnação, com fundamento em falta de fundamentação das
liquidações adicionais de IVA em causa.
2.2. Do vício da falta de fundamentação das liquidações adicionais de IVA
Nos termos do disposto no art. 77º, n.º 1, da LGT, “a decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que a motivaram (…)”. Por sua
vez, o n.º 2 estipula que “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”.
A fundamentação dos actos tributários, enquanto exigência decorrente dos arts. 268º, n.º 3, da CRP
e 77º da LGT, tem uma dupla função: uma, endógena, de propiciar a reflexão da decisão pelo órgão
administrativo e outra, exógena, externa ou garantística, de facultar ao cidadão a opção consciente entre
o conformar-se com tal decisão ou afrontá-la em juízo.
Constitui entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais que um acto se encontra suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido
pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram
a sua prática e porque motivo a Administração se decidiu num sentido e não noutro (4).
Como ficou consignado, entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 14 de Junho de
2012, proc n.º 327/12, “Caso a fundamentação externada não cumpra integralmente este objectivo, deve
considerar-se que o acto enferma de vício de insuficiência de fundamentação, que a lei equipara nos
seus efeitos à falta de fundamentação e constitui motivo de anulação do acto (art. 125º, n.º 2, e 135º do
Código do Procedimento Administrativo (CPA)”.
No mesmo Acórdão, seguindo jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal pode ainda ler-se
que “a fundamentação é um conceito relativo, que varia em função do concreto tipo de acto e que «o grau
de fundamentação exigível deverá estar directamente relacionado com o grau de litigiosidade existente,
isto é, com a divergência existente entre a posição da administração e do contribuinte», sendo que o
que releva para esse efeito, atento o carácter essencialmente instrumental do dever de fundamentação,
é a efectiva possibilidade de um destinatário normal ficar habilitado, através da externação de motivos
coeva ao acto, a conhecer as razões que o suportam, permitindo-lhe assim optar entre conformar-se
com ele ou atacá-lo graciosa ou contenciosamente.
Assim, atento o carácter instrumental daquele dever, a suficiência da fundamentação do acto
tributário deve aferir-se pelo comprometimento da possibilidade de reacção contra o acto, sendo que
esse comprometimento deve ser aferido, não em abstracto, mas em face das concretas circunstâncias
da concreta situação trazida a juízo”.
No caso em apreço, verifica-se que a Impugnante, ora recorrida, nas aquisições intracomunitárias
de viaturas usadas optou pela liquidação do IVA segundo o Regime Especial dos Bens em Segunda
Mão, constante do Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Por sua vez, a Administração Fiscal, em
relatório de inspecção, procedeu à correcção das liquidações de IVA efectuadas pela recorrida, por
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considerar que “o sujeito passivo se enquadra na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º do CIVA”, razão pela
qual a aquisição está sujeita à liquidação do IVA, “nos termos do n.º 5 do artigo 16º do CIVA” (5), sem
adiantar qualquer outro tipo de fundamentação.
A questão a decidir é a de saber se a mera enunciação dos preceitos legais do regime normal do
IVA são suficientes para satisfazer, no caso, as exigências de fundamentação.
Na sentença recorrida conclui-se que não, uma vez que “em ponto algum daquele relatório se
especifica, concretamente as razões que conduziram a qualificar aquelas operações como transmissões intracomunitárias, nem as que a conduziram a desconsiderar a aquisição efectuada nos termos do
Dec.-Lei 199/96 de 18 de Outubro.
“Na verdade na fundamentação que serve de base à correcções a Administração limita-se a descrever normas legais, que mais não fazem do que qualificar o sujeito interveniente como sujeito passivo
de IVA e a indicar o modo de apuramento do valor tributável das transmissões de bens e prestações de
serviços sujeitas a imposto”.
Pode ainda ler-se na sentença “a quo” que não constando “da informação que suporta a correcção
qualquer elemento capaz de nos dar a conhecer os motivos que levaram ás correcções efectuadas por
parte da Administração Tributária” (6), não é, por conseguinte, “possível aferir de forma clara, suficiente
e congruente, os motivos da prática do acto,” (…) nem é “possível ao destinatário aperceber-se dos
motivos por que a decisão foi naquele sentido (limitando este a sua defesa à especificação dos actos
que diz ter realizado), nem ao Tribunal controlar a legalidade do acto impugnado”.
No mesmo sentido, corroborando o decidido na sentença recorrida, pode ler-se no Parecer do
Ministério Público que “(…) o RIT limita-se a proceder à descrição de normas legais (artigos 2.º e 16.º
do CIVA) que definem a incidência pessoal do IVA e indicam o modo de apuramento do valor tributável
das transmissões de bens e das prestações de serviços sujeitas a imposto.
“Ou seja, a AT não deu a conhecer à recorrida o iter valorativo e cognoscitivo que a levou a não
considerar aplicável o regime de tributação em IVA de bens em segunda mão constante do DL 199/96,
de 18 de Outubro.
“Ao contrário do que sustenta a recorrente, nas suas conclusões, a situação não é de compreensão
imediata e clara no sentido de não ser aplicável o regime de tributação do IVA em segunda mão, sendo
desnecessárias outras explicações.
“De facto, tal aplicabilidade resulta, a nosso ver, claramente, do estatuído no artigo 2.º /a) e 3.º
do DL 199/06, como refere a sentença recorrida, pelo que se impunha uma fundamentação bastante da
opção tomada pela AT (7)”.
Vejamos.
Como realça o Ministério Público, no seu Parecer, afigura-se, desde logo, que não é claro e evidente que a recorrida não tenha razão quanto ao regime de IVA por si adoptado.
Com efeito, o Decreto-Lei n.º 199/96, de 18/10 (8), procedeu, em matéria de harmonização comunitária, à transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva n.º 94/5/CE, do Conselho, de 14 de
Fevereiro de 1994, relativa à tributação, em imposto sobre o valor acrescentado, das transmissões de
bens em segunda mão, objectos de arte, de colecção e antiguidades, conforme decorre do preâmbulo
do respectivo diploma que introduziu a citada directiva no direito interno (art. 1º).
Este regime visa eliminar ou atenuar a dupla tributação ocasionada pela reentrada no circuito
económico de bens que já tinham sido definitivamente tributados, decorrendo do seu art.º 1.º que estão
sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado, segundo o regime especial de tributação da margem as
transmissões de:
— bens em segunda mão;
— objectos de arte;
— de colecções, e
— de antiguidades.
“efectuadas nos termos deste diploma, por sujeitos passivos revendedores ou por organizadores
de vendas em leilão que actuem em nome próprio, ou conta de um comitente, de acordo com um contrato de comissão de venda.”
Ora, entendendo-se, nos termos da alínea a) do art. 2º, por “bens em segunda mão” “quaisquer
bens móveis” (9) e não se excluindo os veículos automóveis, não restam dúvidas que cabem no âmbito
deste diploma as transmissões de viaturas em segunda mão. Por outro lado, tratando-se de um regime
especial deverá o mesmo prevalecer sobre o regime geral.
De igual modo, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, nos Acórdãos: de 7/06/2000, processo n.º 24828; de 1/5/05, processo n.º 26/05; e de 7/3/2007, processo n.º 647/06,
“que a transmissão de bens em segunda mão (carros usados adquiridos em países da CE), ocorrida
depois de 1/1/95, mas antes da vigência do Decreto-Lei n.º 199/96, de 18/10, é regulada directamente
pelas pertinentes normas da Directiva n.º 94/5/CE, de 14/2/94”, ou seja, não se encontram sujeitas ao
regime de incidência normal do IVA, mormente do RITI, mas sim ao regime aplicável às transmissões
de bens em segunda mão.
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Assim sendo, afigura-se que cabia à Administração Fiscal explicar as razões de facto e de direito
que a levaram a concluir não ser aplicável o regime do Decreto-Lei n.º 199/96, não sendo suficiente
a mera remissão genérica para as normas do CIVA. Por outro lado, como refere a recorrida, nas suas
contra-alegações, as meras declarações no sentido de que “a actividade exercida não se enquadra nos
termos definidos pelo Decreto-Lei n.º 199/96”, ou que “as operações tributárias em causa são aquisições
intracomunitárias de bens”, porque demasiado genéricas, também não permitem a um destinatário normal
aperceber-se integralmente das razões de facto e de direito da não aplicabilidade do regime daquele diploma.
E nem se argumente, como alega a Fazenda Pública, nas alegações, que a recorrida compreendeu
“o iter cognoscitivo que presidiu à posição assumida pela Administração Fiscal” tanto assim que impugnou as liquidações adicionais discordando da tese seguida no relatório da inspecção.
Acontece que análise atenta da petição de impugnação judicial demonstra que a recorrida se limitou a descrever os factos relevantes e a dizer que liquidou o IVA segundo o regime jurídico constante
no Decreto-Lei n.º 199/96. A defesa completa da recorrida passaria pelo ataque às razões que levaram
a Administração Fiscal a fazer as correcções com base no regime normal do IVA e a rejeitar, no caso,
a aplicabilidade do regime especial.
E, na verdade, pode até acontecer que, designadamente, no caso em apreço, não estejam reunidos
os pressupostos para a recorrida ser abrangida pelo regime especial de tributação conhecido “como da
margem”, previsto no Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro, em especial, na alínea d) do n.º 1 do
art. 3º daquele diploma, que abrange apenas as transmissões de bens efectuadas por um sujeito passivo
revendedor desde que este tenha adquirido esses bens no interior da Comunidade, “A outro sujeito
passivo revendedor, desde que a transmissão dos bens por esse outro sujeito passivo revendedor tenha
sido efectuada ao abrigo do disposto neste diploma, ou regulamentação idêntica vigente no Estado
membro onde a transmissão dos bens tiver sido efectuada”.
Porém, no caso concreto, tal defesa tornou-se impossível por a recorrida desconhecer as razões
das correcções impugnadas. E, assim sendo, por ausência de externação dos motivos de facto e das
razões de direito que suportam as correcções efectuadas pela Administração Fiscal, a fundamentação
não cumpre um dos objectivos essenciais que é o de permitir ao destinatário reagir eficazmente contra
as mesmas, ficando deste modo comprometido o seu direito de defesa.
Em face do exposto, não podemos deixar de concluir que, no caso, a fundamentação ao não proporcionar à recorrida 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, é, em conformidade com jurisprudência reiterada manifestamente insuficiente (10).
Assim sendo, não assiste razão à recorrente, uma vez que as liquidações sindicadas sofrem, pois,
de vício de forma por falta/insuficiência de fundamentação, determinante da sua anulação, nos termos
do disposto nos arts. 125º, n.º 2, e 135º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
A sentença recorrida que decidiu neste sentido deve ser confirmada ainda que corrigida quanto
aos efeitos do vício da falta de fundamentação, que não é a nulidade mas apenas a anulação, em conformidade com o estatuído no art. 135º do CPA.
Improcede, deste modo, o presente recurso.
III- DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.
Segue acórdão de 28 de Novembro de 2012:
1. Na parte a seguir à decisória do Acórdão proferido nestes autos em 17 de Outubro de 2012, incorremos num lapso de escrita: escrevemos custas pela recorrente onde queríamos escrever sem custas.
2. Cumpre pois corrigir esse manifesto lapso material de escrita.
3. Assim e ao abrigo do disposto no art. 667º, n.º 1, e 716º, n.º 2, do Código de Processo Civil,
os Juízes desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em
conferência, rectificar o acórdão proferido nos autos em 17 de Outubro, nos termos acima expostos.
Notifique com as consequentes rectificações necessárias.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.
(1) Idem, cap. III.2.1.1.
(2) Ponto D do probatório.
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(3) A este respeito refere-se o Acórdão do STA, proferido em 20 de Novembro de 2002 no processo n.º 42180, segundo o
qual um acto está suficientemente fundamentado sempre que um destinatário normal, colocado perante o acto em causa, possa
ficar ciente das razões que sustentam a decisão nele prolatada. É, ainda, ilustrativo o Acórdão do STA, Recurso n.º 46796, de
14 de Março de 2001 segundo o qual se encontra devidamente fundamentado o acto que, directamente e por remissão, contém
a indicação contextual dos motivos de facto e de direito que permitem ao seu destinatário normal, apreender o raciocínio
decisório, as causas e o sentido da decisão.
(4) Cfr., entre outros, o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 6 de Outubro de 2010, processo 0510/10, e o Acórdão do
Pleno, de 2 de Maio de 2012, recurso n.º 307/11.
(5) Idem, cap. III.2.1.1.
(6) Ponto D., do probatório.
(7) Os acórdãos do STA de 2005.05.11, 2007.03.07, 1999.03.17 e 2011.04.13, proferidos nos recursos números 26/05,
647/06, 23312 e 16/10, respectivamente, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt, analisam situações de aquisições de
automóveis em segunda mão, em que nem sequer se questiona a aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 199/2006.
(8) Editado ao abrigo da autorização legislativa constante da alínea f) do n.º 1 do artigo 34.º e da alínea a) do artigo 42.º
da Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março, que aprovou o Orçamento do Estado para 1996.
(9) Bens em segunda mão são «os bens móveis susceptíveis de reutilização no estado em que se encontra ou após reparação,
com exclusão dos objectos de arte, de colecção, das antiguidades, das pedras preciosas e metais preciosos, não se entendendo
como tais as moedas ou artefactos daqueles materiais» [alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro].
(10) Cfr. entre outros, o Acórdão do STA, de 2009.04.15, proferido no recurso n.º 065/09 e o Acórdão de 14 de Março
de 2001, Recurso n.º 46796, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial. IRS. Circular n.º 21/92 de 19 de Outubro. Recurso jurisdicional.
Pluralidade de decisões. Acto inútil.
Sumário:
I — Questionando a recorrente apenas um dos fundamentos pelos quais a sentença
julgou a impugnação procedente, nada mais pode o Tribunal de recurso conhecer,
pois que as conclusões do recurso delimitam o objecto deste.
II — Atendendo a que mesmo que se lhe reconhecesse razão quanto ao mérito, sempre
subsistiria o facto de a Administração tributária estar vinculada à interpretação
das normas tributárias constante das suas circulares, há-de concluir-se necessariamente que não pode o recurso proceder, pois que o efeito jurídico pretendido
a final, o de revogação da decisão recorrida, não seria juridicamente possível.
Processo n.º: 583/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Maria da Conceição de Matos Carvalhido.
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 recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de 30 de Novembro de 2009, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Maria da Conceição de Matos Carvalhido, com os sinais dos autos,
contra o indeferimento parcial de reclamação graciosa tendo por objecto acto de liquidação oficiosa de
IRS relativo a 2003, no valor de €11.200,29, apresentando as seguintes conclusões:
1. A adjudicação à ora impugnante do imóvel em causa em acto de partilha, por escritura pública
de 10-04-1989, com pagamento de tornas aos demais herdeiros, na medida em que o valor desse imóvel
excedeu o seu quinhão hereditário, consubstancia, de facto, um negócio oneroso de alienação/aquisição
do direito real (de propriedade) sobre esse concreto imóvel.
2. Com essa adjudicação e pagamento de tornas ocorreu uma transmissão/aquisição, a título
oneroso, do correspondente direito de propriedade sobre o imóvel, pela qual foi paga a devida sisa de
tornas (art.º 8.º, n.º 10 do CIMSISD)
3. O direito de propriedade da ora impugnante sobre o imóvel que lhe fora adjudicado em partilha de bens foi adquirido em 10-04-1989, não obstante a partilha respeitar a bens da herança da mãe,
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aberta por seu óbito ocorrido em 10-12-1985, na medida em que “a partilha não é um acto meramente
declarativo, mas sim um acto modificativo”.
4. A retroactividade da partilha, a que se refere o art.º 2119º do Código Civil, pressupondo o seu
carácter declarativo, não contende com a partilha em que, havendo pagamento de tornas aos restantes
herdeiros por adjudicação de imóvel à herdeira (ora impugnante), essa partilha, em concreto, assume
carácter constitutivo de um direito real que não existia anteriormente.
5. Assim sendo, o imóvel em causa, adquirido a título oneroso, no acto de partilha de 10-04-1989,
ou seja, após a entrada em vigor do CIRS, em 01 de Janeiro de 1989, não cabe no âmbito do disposto
no art.º 5.º do d.l. 442-A/88, de 30.11, ficando sujeita a IRS, nos termos do art.º 10.º n.º 1 do CIRS na
venda em 03.06.2003.
6. Assim, terá feito o Mmº. Juiz uma inadequada valoração da matéria de facto relevante (pontos
1 e 2) e uma consequente inadequada subsunção às normas de direito vertidas no art.º 2119.º do Código Civil, art.º 5.º do d.l. 442/88, de 30.11 e artº. 10.º, n.º 1, alínea a) do CIRS, bem como do art.º 8.º,
n.º 10 do CIMSISSD.
Termos em que, concedido provimento ao recurso deve a douta sentença recorrida ser revogada
e a impugnação julgada improcedente.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – Por acórdão de 29 de Março de 2012 (a fls. 170 a 183 dos autos) o Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do objecto do
recurso e competente para o efeito este Supremo Tribunal, a quem os autos foram remetidos precedendo
requerimento da recorrente nesse sentido (cfr. requerimento de fls. 173)
4 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer nos
seguintes termos:
(…)
A questão controvertida traduz-se em saber se o momento relevante para a aquisição do imóvel
vendido é o da abertura da sucessão ou o da escritura de partilha.
Desde já adiantamos que, a nosso ver, a posição jurídica correcta é a correspondente à sustentada
pela sentença recorrida.
A administração Tributária produziu sobre a matéria uma orientação geral, traduzida na Circular 21, de 19 de Outubro de 1992, publicada no site do Ministério das Finanças, que perfilha a tese
defendida pela sentença recorrida!
Pode ler-se na referida Circular:
“Razão das instruções
Tornando-se necessário esclarecer o alcance do artigo 2119.º do Código Civil e fixar doutrina
uniforme sobre o enquadramento jurídico-tributário da sujeição a IRS dos rendimentos obtidos com
a alienação de bens adquiridos por partilha, quando nesta são adjudicados bens de valor superior
à quota ideal e a sentença adjudicatória tenha transitado em julgado após a vigência do código do
IRS, foi o assunto submetido à apreciação de Sua Excelência o Subsecretário de Estado Adjunto da
Secretaria de Estado Adjunto e do orçamento que, por despacho de 92.09.22, sancionou o seguinte
entendimento:
Entendimento Sancionado
O momento da aquisição dos bens por sucessão “mortis causa” é o da abertura da herança, ainda
que na partilha sejam adjudicados aos herdeiros bens de valor superior aos da sua quota ideal.”
Ora, não tendo sido revogada tal orientação genérica não pode a AT defender posição contrária à
aí perfilhada, na situação concreta em análise, através do ofício 14913, de 2008.07.29, a que se reporta
o ponto 13 do probatório, sob pena de violação dos princípios da colaboração, boa fé e confiança.
O artigo 68.º-A/1 da LGT, aditado pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro (LOE 2009), expressamente estatui que a AT está vinculada às orientações genéricas constantes das circulares, regulamentos
ou instrumentos de idêntica natureza, independentemente da sua forma de comunicação, visando a
uniformização da interpretação e aplicação das normas tributárias.
De qualquer modo, como salienta a sentença recorrida, a boa interpretação das normas aplicáveis
à situação concreta em análise é a constante da citada Circular e não a do Ofício da DSIRS.
Na verdade, nos termos do estatuído no artigo 2119.º do código Civil, feita a partilha, cada um
dos herdeiros é considerado, desde a abertura da herança sucessor único da herança dos bens que lhe
foram atribuídos, sem prejuízo do disposto quanto a frutos.
Portanto os efeitos da partilha retroagem à data da abertura da herança.
A partilha, tem, assim, carácter declarativo e não constitutivo ou translativo (Neste sentido ver
Acórdãos do STA, de 16 de Março de 1994 e de 8 de Maio de 1996, cujos sumários estão disponíveis
no sítio da internet www.dgsi.pt e do STA, de 20 de Junho de 2000, CJ/STJ, 2000, 2º, 123).
Uma vez que a abertura da herança ocorreu antes da entrada em vigor do CIRS, por força do
estatuído no artigo 5.º do DL 442-A/88, de 30 de Novembro, os ganhos obtidos com a alienação do
imóvel não estão sujeitos a tributação em IRS.
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A sentença recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação do direito à factualidade apurada, pelo que não merece censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a
sentença recorrida na ordem jurídica.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao ter decidido que o momento relevante para a aquisição do bem vendido foi o da abertura da sucessão e não o da escritura
de partilha.
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto do recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1 – Por escritura outorgada a 10/0471989, procedeu-se à partilha por óbito da mãe da impugnante, ocorrido em 10/12/1985, tendo-lhe sido adjudicado o prédio urbano inscrito na matriz predial
da freguesia da Meadela, concelho de Viana do Castelo, sob o artigo 1336.
2 – Porque o seu quinhão hereditário era de 1/8, excedeu esse quinhão em 7/8, tendo pago tornas
aos demais herdeiros.
3 – Por escritura de compra e venda outorgada a 3/06/2003, a impugnante vendeu o referido imóvel.
4 – Não obstante a escritura de partilhas ter sido outorgada depois da entrada em vigor do CIRS,
não declarou aquela venda como mais-valias.
5 - A impugnante apresentou no prazo legal a sua declaração de rendimentos do IRS, relativa ao
ano de 2003, de que resultou um reembolso no valor de €1.658,00.
6 – Em 30/07/2004 foi notificada pela direcção de Finanças de Viana do castelo para exibir os
documentos relativos à aquisição do imóvel em causa e, eventualmente, apresentar uma declaração
de IRS de substituição.
7 – Documentos que apresentou logo de seguida, recusando-se a apresentar uma nova declaração
de rendimentos.
8 – A Administração Tributária procedeu oficiosamente a uma liquidação adicional de IRS, de
que resultou o valor a pagar e ora impugnado.
9 – A impugnante tomou conhecimento da mesma em 12/12/2007, através de consulta ao sistema
informático do IRS.
10 – Na sequência deste conhecimento, e por discordar daquela liquidação adicional, a ora
impugnante reclamou graciosamente em 16/01/2008.
11 – Reclamação que foi deferida quanto aos juros compensatórios e indeferida quanto ao imposto.
12 – A circular 21/92 de 09-10-1992, da direcção Geral dos Impostos, relativa aos artigos 5º do
DL 442-A/88 de 30-11 e 10º do CIRS, sancionou o seguinte entendimento:
“O momento de aquisição dos bens por sucessão “mortis causa” é o da abertura da herança,
ainda que na partilha sejam adjudicados aos herdeiros bens de valor superior aos da sua quota ideal”.
13 – Através do ofício n.º 14913 de 29/07/2008, a D.s. de IRS da DGCI, comunicou ao Serviço
de Finanças de Viana do Castelo, a pedido deste, o seguinte entendimento:
“Outrossim tudo o que o herdeiro adquirir para além da sua quota ideal na herança com o pagamento das respectivas tornas, e porque o pagamento das mesmas consubstancia, em verdade, um negócio
de alienação do direito real a um bem ou parte dele, ter-se-á de considerar como data de aquisição do
excedente a do facto jurídico que legitima esse negócio, equiparando-se, assim, a escritura de partilhas
a um contrato de compra e venda e as respectivas tornas ao correspondente valor de aquisição.
7 – Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida.
A sentença recorrida, a fls. 126 a 131 dos autos, julgou procedente a impugnação deduzida pela
ora recorrida contra o indeferimento parcial de reclamação graciosa deduzida contra a liquidação oficiosa de IRS relativa ao ano de 2003, anulando a referida liquidação, fundamentando o decidido nos
seguintes termos:
«(…)
Posto isto, a única questão a resolver é a de saber se o momento relevante para a aquisição do bem
vendido é o da abertura da sucessão ou o da escritura de partilha, já que ambas as partes concordam
que sendo aquele o caso, a liquidação impugnada deve ser anulada, e que sendo o último o caso deve
aquela ser mantida.
Ora, adianta-se desde já que se entende assistir razão à impugnante.
Desde logo, o teor da circular 21/92 de 09-10-1992, da Direcção Geral dos Impostos, não deixa
dúvidas, ao referir expressamente que “O momento de aquisição dos bens por sucessão “mortis causa”
é o da abertura da herança, ainda que na partilha sejam adjudicados aos herdeiros bens de valor superior
aos da sua quota ideal.”.
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Pretende obstar a Fazenda Pública à aplicação da circular em causa alegando, por um lado, que a
mesma não dispõe sobre normas tributárias e, por outro, que foi estatuída antes da entrada em vigor da LGT.
Quanto ao primeiro argumento, ressalvado o respeito devido, a própria circular é clara, ao indicar
ela própria como objecto do entendimento consagrado as normas dos artigos 5.º do DL 442-A/88 de
30-11 e 10.º do CIRS, justamente as que estão em causa na liquidação em crise nos autos.
Por outro lado, a circunstância de a circular em causa (e dúvidas não há de que se trata de uma
circular, já que a própria o diz) ser anterior à LGT, não assumirá qualquer relevância.
Em primeiro lugar, porque a LGT, em nenhuma das redacções vigentes até à data, exclui as circulares anteriores seja à entrada em vigor da própria Lei seja das diferentes normas que no texto desta
têm vindo a regular a questão.
Depois, porque conforme dizem Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, na sua “LGT – Comentada e Anotada” (Vislis Editores, 1999, p. 233), a norma da LGT
em causa, “traduz uma exigência que, no essencial, já resultava do princípio da igualdade que, à face
do art. 266.º, n.º 2, da C.R.P., é parâmetro obrigatório da actuação administrativa, pois, a existência
de orientações genéricas com força normativa no seio da administração tributária tem como corolário
presumível uma prática desta em consonância com aquelas.”.
De igual modo, não releva a informação prestada pela D.S. de IRS da DGCI, porquanto, em
primeiro lugar, não reveste as características de uma orientação com força normativa genérica para a
administração Tributária, sendo um mero parecer face a uma situação concreta e, por outro, por ser
posterior à ocorrência do facto tributário.
A tudo isto acresce que se entende que o bom entendimento é o daquela circular 21/92, e não o
do ofício da D.S. de IRS da DGCI.
Com efeito, embora este considere que a alienação de quinhão hereditário, com pagamento de
tornas “consubstancia, em verdade, um negócio de alienação do direito real a um bem ou parte dele” e
que se deve equiparar “assim, a escritura de partilhas a um contrato de compra e venda e as respectivas
tornas ao correspondente valor de aquisição”, o certo é que não tem qualquer apoio legal para tal.
Efectivamente, e desde logo, o direito do herdeiro à herança indivisa nada tem a ver com o direito de propriedade – ou qualquer outro direito real – conforme, por exemplo se diz no Ac. do STJ
de 21-04-2009, proferido no processo 09ª0635, disponível em www.dgsi.pt, onde se pode ler:” IV – A
comunhão hereditária, geralmente entendida como universalidade jurídica, não se confunde com a
compropriedade, uma vez que os herdeiros não são simultaneamente titulares do direito de propriedade
sobre a mesma coisa”; “VI – Os herdeiros são titulares apenas de um direito à herança, universalidade
de bens, ignorando-se sobre qual ou quais esse direito ficará a pertencer, se só a algum ou a um, sendo
os demais compensados em tornas”; e “VII – Enquanto a herança se mantiver no estado de indivisão,
nenhum dos herdeiros tem “direitos sobre bens certos e determinados”, nem “um direito real sobre bens
em concreto da herança, nem sequer sobre a quota parte em cada um”.”.
Por outro lado, o artigo 2119.º do CC dispõe:
“Feita a partilha, cada um dos herdeiros é considerado, desde a abertura da herança, sucessor único
dos bens que lhe foram atribuídos, sem prejuízo do disposto quanto a frutos”.
Ou seja, a retroactividade da partilha abrange todos os bens atribuídos ao herdeiro, e não apenas
parte deles. O que decorre, de resto, do suporá-exposto, na medida em que face à herança nenhum
herdeiro tem qualquer direito real sobre os bens que compõem aquela, o que, evidentemente, não permite restringir a retroactividade da partilha a qualquer parte daqueles que venham a ser adjudicados
ao herdeiro.
Ora, se isto é assim no Direito Civil, nem as normas nem os princípios de Direito Tributário impõem entendimento diferente pelo que deve a solução ser a mesma neste último âmbito.
Daí que, conforme referido, se entenda como boa a doutrina da circular 21/92.
Face a todo o exposto, deve a impugnação proceder» (fim de citação).
Discorda do decidido a Fazenda Pública, nos termos constantes das conclusões de recurso supra
reproduzidas, correspondendo integralmente o teor das próprias alegações de recurso (a fls. 154 a 157
dos autos).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto
aos autos e supra transcrito pronuncia-se no sentido de que o recurso não merece provimento, porquanto
o artigo 68.º-A/1 da LGT, aditado pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro (LOE 2009), expressamente
estatui que a AT está vinculada às orientações genéricas constantes das circulares, regulamentos ou
instrumentos de idêntica natureza, independentemente da sua forma de comunicação, visando a uniformização da interpretação e aplicação das normas tributárias e ainda porque, de qualquer modo,
como salienta a sentença recorrida, a boa interpretação das normas aplicáveis à situação concreta
em análise é a constante da citada Circular e não a do Ofício da DSIRS.
Vejamos.
A recorrente, nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões, não ataca, expressa ou implicitamente, um - e o primeiro - dos fundamento da sentença recorrida, a saber, o facto de constar da
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circular n.º 21/92 de 19 de Outubro da Direcção de Serviços de IRS o entendimento segundo o qual,
para efeitos de “Mais-Valias: Bens adquiridos em acto de divisão ou partilha; artigo 5.º do Dec. Lei
n.º 442/88, de 30-11; artigo 10.º do CIRS” (cfr. o título da referida circular), ter sido sancionado que:
«O momento de aquisição dos bens por sucessão “mortis causa” é o da abertura da herança, ainda que
na partilha sejam adjudicados aos herdeiros bens de valor superior aos da sua quota ideal».
Ora, fundamentando-se o decidido no facto de o entendimento favorável à pretensão da impugnante constar de circular da DGCI e bem assim na valia intrínseca deste entendimento, a recorrente, ao
ignorar no seu recurso a existência da referida circular e bem assim as concretas razões que levaram o
julgador a decidir como decidiu, condena irremediavelmente o seu recurso ao insucesso.
É que, sendo o objecto do recurso delimitado pelas conclusões das alegações respectivas e não
sendo atacado um dos fundamentos da decisão – por si mesmo suficiente para justificar a procedência
da impugnação em razão da ilegalidade da liquidação sindicada em face do disposto na (então vigente)
alínea b) do n.º 4 do artigo 68.º da Lei Geral Tributária (e hoje do n.º 1 do artigo 68.º-A da mesma Lei) – a
apreciação do mérito do recurso transformar-se-ia na prática de um acto inútil, e como tal proibido
por lei, pois que o efeito jurídico com ele pretendido - a revogação da sentença recorrida - nunca seria
juridicamente alcançável, pois que incólume ficaria sempre o primeiro dos fundamentos da sentença
(neste sentido, cfr. o Acórdão deste Supremo Tribunal de 14 de Outubro de 2009, rec. n.º 0492/09).
Ora, do teor das conclusões (e bem assim das alegações de recurso) não é possível extrair a mínima censura à sentença recorrida no segmento em que julga a Administração Tributária vinculada ao
teor das circulares que emite sobre o entendimento das normas tributárias aplicáveis, sendo certo que
tal vinculação decorre de forma expressa e inequívoca do disposto no artigo 68.º, n.º 4, alínea b) da
LGT (actual 68.º-A n.º 1 da LGT) e constitui uma decorrência necessária dos princípios da boa-fé e da
igualdade, que presidem ao exercício da actividade administrativa (artigo 266.º n.º 2 da Constituição
da República).
Pelo exposto, há-de concluir-se que 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 sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Neto.

Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Imposto de selo. Usucapião. Prédio Rústico. Construção. Escritura de justificação
notarial.
Sumário:
I — Para efeitos do IS, a usucapião é uma transmissão gratuita que apenas nasce
com o trânsito em julgado da acção de justificação judicial, com a celebração
da escritura de justificação notarial ou no momento em que se tornar definitiva a
decisão proferida em processo de justificação.
II — É o acto de usucapião de imóvel usucapido que constitui o objecto da incidência
em IS e não também a aquisição de benfeitorias realizadas pelo usucapiente no
mesmo imóvel.
III — Assim, tendo sido adquirido por usucapião apenas um prédio rústico, que passou a
urbano por nele ter sido construída uma casa pelo usucapiente, só o valor daquele
deve ser considerado para efeito de IS.
Processo n.º 619/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Maria Alice Gomes Brandão Machado.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
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1. RELATÓRIO
1.1 Maria Alice Gomes Brandão Machado (adiante Impugnante ou Recorrida), na sequência do
indeferimento do recurso hierárquico que interpôs contra a decisão que lhe indeferiu a reclamação
graciosa deduzida contra a liquidação de Imposto de Selo (IS) que lhe foi efectuada pela Administração
tributária (AT) com referência ao acto de aquisição de um imóvel por usucapião, titulado por escritura
pública de justificação notarial, veio deduzir impugnação judicial.
Pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que anulasse aquele acto, com o
fundamento de que o IS deveria ter incidido apenas sobre o prédio rústico usucapido (terreno de
cultivo que adveio à posse da Impugnante e seu marido por doação, não formalizada, feita pela avó
materna do seu marido) e já não, como incidiu também, sobre as benfeitorias – casa edificada sobre
aquele terreno e que deu origem a que o mesmo passasse a prédio urbano – que não foram objecto de
usucapião. Argumentou, em síntese, que o facto de na referida escritura de justificação se aludir a um
prédio urbano se deveu exclusivamente ao facto de ser essa a realidade de facto existente à data da
celebração da escritura.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a impugnação judicial procedente
e anulou a liquidação impugnada.
Para tanto, em resumo, louvando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo,
considerou que, não obstante o momento relevante para efeitos de tributação em IS, o momento em
que se constitui a obrigação tributária, seja «a transmissão gratuita operada por via da escritura de
justificação notarial, conforme resulta do disposto no art. 5.º, alínea r), do CIS», a jurisprudência
tem vindo a considerar que o IS «deve incidir apenas sobre o terreno adquirido por usucapião onde,
posteriormente, foram efectuadas as benfeitorias que deram origem ao prédio urbano».
1.3 A Fazenda Pública interpôs recurso da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo, o
qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 A Recorrente apresentou as alegações e formulou conclusão do seguinte teor:
«
1. A administração tributária considera que a factualidade, relevante e assente, nos autos, documentada e assumida na sentença, é de molde a preencher os pressupostos de incidência previstos no C.I.
Selo e, assim, a fundamentar a tributação em sede desse imposto, nos precisos termos em que o foi.
2. As aquisições por usucapião do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito,
sobre bens imóveis são consideradas (ficcionadas) pelo legislador do C.I. Selo no seu art. 1.º, alínea a)
e verba 1. 2. da Tabela Geral como transmissões gratuitas de bens como tais sujeitas a imposto de selo
(n.º 1 do cit. art. 1.º).
3. Do título (escritura de justificação junta aos autos) que documenta a transmissão gratuita, objeto de tributação, resulta que o ato de usucapião incidia sobre os prédios rústico e urbano, construído
naquele, alicerçada numa posse, dotada de determinadas características e mantida por um certo lapso
de tempo, a qual facultou ao possuidor o direito real correspondente à sua posse (cf. arts. 1251.º e
1287.º do C. Civil).
4. O objeto de incidência em imposto de selo é o imóvel usucapido que, nos exatos termos da
escritura de justificação, é integrado por uma realidade imobiliária (terreno e construção) objeto de
posse que conduziu à usucapião.
5. Na data dessa escritura de justificação, por via de usucapião, nasceu a obrigação tributária
constituída pela transmissão gratuita conforme dispõe a alínea r) do art. 5.º do C.I. Selo.
6. O encargo do imposto de selo devido pela transmissão gratuita (facto tributário) por via da
usucapião dos imóveis, em questão, nos termos da escritura de justificação, pertence à usucapiente/
impugnante, nos termos do nº. 1 e 3, alínea a) do art. 3.º do C. I. Selo.
7. O valor tributável nas transmissões gratuitas de imóveis, como a que está em causa, por ausência
de regra especial, é determinado nos termos do art. 13.º, n.º 1 do C.I. Selo que dispõe que o valor dos
imóveis é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, ou o determinado por avaliação nos casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
8. No caso em apreço, o valor patrimonial tributário nos termos do CIMI de € 54.340,00 (não
contestado) ao prédio urbano (que absorveu o terreno onde foi construído) e objeto (também) da escritura de justificação, constitui o valor tributável da transmissão gratuita por usucapião na data da
escritura de justificação.
9. Pelo que, a esse concreto valor tributável não se pode operar com a dedução do valor da construção, entendida esta como benfeitoria útil (n.º 3 do art. 216.º do Cód. Civ.).
10. Ao decidir, como decidiu, terão sido violados os arts. 1.º, n.º 3, alínea a), 5.º, alínea r), 13.º,
n.º 1 do C.I. Selo, bem como a verba 1.2. da Tabela Geral do C.I. Selo.
Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta sentença recorrida ser revogada
e a impugnação julgada improcedente».
1.5 A Impugnante não contra alegou.
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1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto proferiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao
recurso, com a seguinte fundamentação:
«A questão controvertida consiste em saber se o valor a ter em conta para efeitos de tributação
em IS é o valor do prédio urbano existente à data da escritura de justificação ou o do terreno, efectivamente, usucapido onde esse prédio urbano foi implantado.
No termos do disposto no artigo 1.º 1 do CIS, o imposto incide sobre todos os actos, contratos,
documentos, títulos, papéis e outros factos previstos na Tabela geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens.
Por força do n.º 3, alínea a) do mencionado artigo, 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 incluído a aquisição por usucapião.
A alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do CIS estatui que nas demais transmissões gratuitas, incluindo
as aquisições por usucapião, o imposto é devido pelos respectivos beneficiários.
De acordo com o disposto no artigo 5.º/ r) do CIS, 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 do Registo Predial.
Ainda de acordo como o disposto no artigo 13.º/ 1 do CIS o valor tributável dos bens imóveis é
o valor VPT constante da matriz nos termos do CIMI, ou o determinado por avaliação, nos casos de
prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
Segundo a verba 1.2 da TGIS, o imposto de selo recai em 10% sobre o valor dos respectivos
contratos de aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião.
Dos citados normativos resulta um conceito de transmissão jurídico-fiscal que se afasta, significativamente, do conceito de transmissão em direito privado.
Na verdade, em direito civil a noção de transmissão de direito equivale à de aquisição derivada
translativa e à sucessão não abrangendo os modos de aquisição originário, como é o caso da usucapião.
Enquanto para o direito civil a usucapião é um modo de aquisição originário do direito de propriedade, cujos efeitos se retrotraem à data do início da posse (artigos 1287.º e 1288.º do C. Civil),
para o direito fiscal é uma transmissão gratuita que apenas nasce como trânsito em julgado da acção
de justificação notarial, com a celebração da escritura de justificação notarial ou no momento em que
se tomar definitiva a decisão proferida em processo de justificação (artigo 5.º/ r) do CIS).
Para feitos fiscais o legislador situa a aquisição por usucapião no momento em que se detecta
o aumento da riqueza equivalente ao substrato económico do direito novo que surge no património
do usucapiente.
E por isso que o facto tributário não coincide com a data do início da posse, mas com o momento
em que existe um acto público que justifica aquisição, momento em que se revela a capacidade contributiva do usucapiente.
Descendo ao caso em análise temos, assim, que só com a celebração da escritura em 12 de Novembro de 2009 (alínea A do probatório) é que houve transmissão susceptível de tributação em sede de IS.
Sucede que, ao contrário da tese sustentada pela recorrente, o facto gerador do IS não foi a
aquisição por usucapião de um prédio urbano, como resulta da escritura de justificação notarial, mas
sim de um prédio rústico onde a recorrida construiu um prédio urbano.
Efectivamente, como resulta da alínea A) do probatório, a casa com logradouro cuja posse
foi justificada foi construída pela impugnante/recorrida em terreno doado verbalmente por sua avó
materna, cerca de 1988, o que significa que existe um erro na identificação do prédio na escritura e,
consequentemente, no acto de liquidação impugnado.
A casa com logradouro consubstancia uma benfeitoria útil (artigo 216.º do CC) feita pela recorrida no prédio rústico, esse sim adquirido por via do instituto da usucapião.
Ora, como é jurisprudência reiterada e uniforme deste STA:
- Só o acto de aquisição por usucapião do imóvel usucapido é objecto de incidência de tributação
em IS e não também o acto de aquisição de benfeitorias realizadas no imóvel pelo usucapiente;
- Não correspondendo à realidade o documentado numa escritura de justificação notarial de
usucapião, a liquidação efectuada pela AT com base nos termos constantes nessa escritura está ferida
de ilegalidade decorrente de posterior constatação de erro nos pressupostos de facto;
- Tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi edificado o prédio urbano,
só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência de imposto de selo».
1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se, para efeitos de tributação em IS, o
valor a considerar é o do prédio urbano existente à data da escritura de justificação ou o do prédio rústico
efectivamente usucapido e que passou a urbano por o usucapiente nele ter construído uma casa.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga deu como provados os seguintes factos:
«
A) A 12.11.2009, Manuel dos Santos Machado e Maria Alice Gomes Brandão Machado celebraram, na qualidade de justificantes e primeiros outorgantes, escritura de justificação cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, constando da mesma, para além do
mais o seguinte:
“Declararam os primeiros outorgantes:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
Prédio urbano formado por uma casa de dois pavimentos, para habitação, com Rossios, com a
área coberta de duzentos e setenta e sete vírgula vinte metros quadrados e descoberta de setecentos
e vinte e dois virgula cinquenta metros quadrados, sendo a área total de novecentos e noventa e nove
vírgula setenta metros quadrados, sito no lugar de Devesinha, da aludida freguesia de Miranda, (..),
omisso no registo e inscrito na matriz urbana sob o artigo provisório P569, em nome do justificante, (..).
Que o referido artigo provisório P 569, corresponde ao artigo 203 da matriz urbana da freguesia
de Padreiro (Santa Cristina), desde concelho, freguesia no qual foi inscrito por lapso havido na avaliação fiscal, também inscrito em nome do justificante, o qual provinha, por sua vez, do artigo 471 da
matriz urbana da referida freguesia de Miranda, correspondente a um prédio para construção urbana,
que, por sua vez, tinha tido origem no prédio rústico adiante referido.
Que entraram na posse de um prédio rústico, de cultivo, com a área de novecentos e noventa e
nove vírgula setenta metros quadrados do qual desconhecem o número do artigo da anterior, matriz
rústica, cerca do ano de mil novecentos e oitenta e oito, já no estado de casados, por doação, que
não chegou a ser formalizada, feita por Maria Dantas, avó materna do justificante, (..), tendo, eles,
justificantes, procedido à construção de uma casa com logradouro, sobre a totalidade desse prédio
rústico, cerca do ano de mil novecentos e noventa, que é a atrás identificada, (...), e, assim, há mais
de vinte anos que possuem, sem interrupção, nem ocultação de quem quer que seja, na convicção de
serem os seus únicos e actuais possuidores, exercendo essa posse de boa-fé, ininterrupta e ostensivamente, com conhecimento da generalidade das pessoas e sem oposição nem violência de quem quer
que seja, inicialmente como rústico, que amanhavam, posteriormente como urbano, que habitam, sem
pagamento de renda, procedendo a obras de conservação e limpeza que custeiam, amanhando os rossios, pagando as contribuições que sobre o mesmo incidem, tudo com ânimo de quem é dono, agindo,
assim, quer quanto à fruição quer quanto aos encargos, por forma correspondente ao exercício do
direito de propriedade, ao praticar os diversos actos de uso, fruição, posse e defesa de propriedade,
na convicção de que não lesam nem lesaram nunca quaisquer direito de outrem.
Que, assim, tem a sua posse sobre o referido prédio vindo a ser contínua, pública e pacífica,
factos que integram a figura jurídica de usucapião, que invocam para efeitos de registo, em primeira
inscrição, e para obtenção do respectivo Alvará de Autorização de Utilização.
Que, nestes termos, adquiriram o citado prédio por usucapião, não lhes sendo possível, dado o
modo de aquisição, fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.
(…)”, cfr fls. 42 a 47 dos autos;
B) A 9.04.2010, a administração fiscal emitiu a liquidação de Imposto de Selo, n.º 1010600, relativa
a aquisição por usucapião, no montante de € 2.717,00, cfr. fls. 15 dos autos;
C) A 6.05.2010, a impugnante reclamou graciosamente da liquidação referida em B), cfr. processo
de reclamação graciosa n.º 2267201004000307 apenso;
D) A Impugnante foi notificada para o exercício do direito de audição, cfr. fls. 40 a 41, do apenso;
E) A 4.10.20110, a impugnante exerceu o direito de audição, cfr. fls. 43 a 52 do apenso, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
F) A reclamação foi indeferida por decisão de 21.10.2010, cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido, cfr. fls. 48 e 52 do apenso, ressaltando de relevante o seguinte:
“(…)
Conclusão
1. – Dos factos aqui relatados, e face a todos os elementos reunidos, verifica-se que o artigo 471
urbano – terreno para construção – da freguesia da Miranda, foi indicado pelo cônjuge da reclamante
no mod. 129 apresentado em 12-02-1996, como sendo o originário da casa neste participada e à qual
foi atribuído o artigo n.º 203 da freguesia de Padreiro Santa Cristina, que foi inscrito na matriz em
1996 e, como já foi referido, todas as contribuições respeitantes ao mesmo, mostram-se pagas em
nome do s.p. marido.
2. – No mod. 1 de IMI n.º 2299822, foi participado um prédio novo para habitação, na freguesia
de Miranda, ao qual foi atribuído o art. 0569, contendo a referida participação a indicação de que
este prédio provinha do art. 471 urbano da freguesia de Miranda.
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3. – Porém, o artigo 471 havia já sido eliminado, por ter dado origem ao artigo inscrito em 1996
na freguesia de Padreiro Santa Cristina com o n.º 203.
4. – Verifica-se pela escritura de justificação de 12 de Novembro de 2009, que o que serviu de
base à referida escritura foi a declaração mod. 1 de IMI n.º 2299822, a qual deu origem ao artigo 569
urbano, pelo que esta declaração tem relevância fiscal para efeitos de liquidação de Imposto de Selo.
(...)”.
G) A 23.11.2010, a impugnante recorreu hierarquicamente, cfr. fls. 56 a 59, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido, para os legais efeitos;
H) A 15.07.2011, foi o recurso hierárquico indeferido, cfr. fls. 65 a 67 do apenso, cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os devidos efeitos, ressaltando o seguinte:
“(…)
4 – Ainda que as aquisições por usucapião não sejam juridicamente transmissões, o legislador
do Código do Imposto do Selo, (...), integrou na incidência deste imposto a título de transmissões gratuitas as aquisições por usucapião do direito de propriedade ou qualquer outro direito real de gozo
sobre bens imóveis.
(…)
9 – Sendo o valor tributável na aquisição por usucapião o valor tributável do prédio adquirido,
sem qualquer dedução, não pode ser deduzido ao valor tributável do Imposto do Selo, o eventual
direito de crédito do usucapiente sobre o proprietário relativo às benfeitorias úteis realizadas ao
abrigo das regras do enriquecimento sem causa. Tal direito de crédito, na verdade, extingue-se como
o justificativo da aquisição por usucapião, em virtude da reunião na mesma pessoa das qualidades
de credor e devedor.
10 – E é este o entendimento da Administração Fiscal, conforme disposto na Circular 19/2009
da DSIMT”».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na sequência de uma escritura notarial de justificação foi efectuada a liquidação de IS aos justificantes/usucapientes.
Considerando os sujeitos passivos que essa liquidação devia incidir exclusivamente sobre o valor do
terreno que foi usucapido e não sobre a casa que por eles foi erigida nesse terreno, insurgiram-se contra
essa liquidação, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a anulação desse acto.
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a impugnação judicial procedente
e anulou a liquidação. Para tanto, depois de salientar que a obrigação tributária só se constituiu com
a celebração da escritura de justificação, como resulta do disposto no art. 5.º, alínea r), do Código de
IS (CIS), considerou que o imposto só podia incidir sobre o valor do terreno adquirido por usucapião
onde, posteriormente, foram efectuadas as benfeitorias que deram origem ao prédio urbano, e não
sobre o valor deste.
A Fazenda Pública discorda desse entendimento e, se bem interpretamos as alegações de recurso
e respectivas conclusões, sustenta que, nos termos do título (escritura pública de justificação notarial),
o objecto de incidência é o prédio tal como existente (prédio urbano, «que absorveu o terreno onde
foi construído») nessa data, que é a que releva também para efeitos de constituição da obrigação
tributária.
Ou seja, não se discute no presente recurso qual o momento em que se constitui a obrigação
tributária, mas apenas qual o valor sobre que deve incidir o IS: o do prédio urbano existente à data em
que foi celebrada a escritura de justificação notarial ou o do prédio rústico no qual foi construída pelos
Impugnantes a casa que determinou a mudança da qualificação do prédio para urbano?
2.2.2 DO OBJECTO DA TRIBUTAÇÃO EM IS NO CASO DE USUCAPIÃO DE UM PRÉDIO
RÚSTICO NO QUAL FOI CONSTRUÍDA UMA CASA PELO USUCAPIENTE
A questão tem sido uniforme e reiteradamente apreciada por esta Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (1).
Por isso, e porque não vislumbramos motivo para divergir da jurisprudência consolidada, vamos
limitar-nos a seguir a fundamentação expendida no acórdão proferido em 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 773/09 (cfr. art. 8.º, n.º 3, do Código Civil (CC)), permitindo-nos apenas
as alterações requeridas pelo caso sub judice.
Revogado que foi, a partir de 1 de Janeiro de 2004 (cfr. arts. 31.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 287/2003,
de 12 de Novembro), o Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, as transmissões
gratuitas de móveis e imóveis passaram a ser reguladas pelo CIS, cujo art. 1.º, que tem como epígrafe
«Incidência objectiva», na versão aplicável, dispõe, no que aqui interessa, o seguinte:
«1 - O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis
e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens.
2 - (…)
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3 - Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente, as que tenham por objecto:
a) Direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo
a aquisição por usucapião; [Redacção introduzida pela Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Julho]. (…)».
Por sua vez, o art. 2.º, sob a epígrafe «Incidência subjectiva», dispõe:
«1 - (…)
2 - Nas transmissões gratuitas, são sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares para quem
se transmitam os bens, sem prejuízo das seguintes regras:
a) (…)
b) Nas demais transmissões gratuitas, incluindo as aquisições por usucapião, o imposto é devido pelos respectivos beneficiários. [Redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de
Novembro)».
E o art. 3.º, «Encargo do imposto», dispõe:
«1 - O imposto constitui encargo dos titulares do interesse económico nas situações referidas no
artigo 1º. [Redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro).
2 - (…)
3 - Para efeitos do n.º 1, considera-se titular do interesse económico:
a) Nas transmissões por morte, a herança e os legatários e, nas restantes transmissões gratuitas,
bem como no caso de aquisições onerosas, os adquirentes dos bens;
(…)».
Já a alínea r) do art. 5.º («Nascimento da obrigação tributária»), na redacção da Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de Dezembro, dispõe que a obrigação tributária se considera 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 do Registo Predial».
Finalmente, o n.º 1 do art. 13.º dispõe que o valor dos imóveis é o valor patrimonial tributário
constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão ou o determinado por avaliação nos
casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
E de acordo com a verba 1.2. da Tabela Geral o imposto do selo recai em 10% sobre o valor dos
respectivos contratos de «aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião (…)».
De acordo com a jurisprudência referida, entende-se que o acto de «aquisição por usucapião» do
imóvel objecto dessa aquisição é incidente de tributação em imposto de selo, não o sendo já, porém,
o acto de aquisição de benfeitorias entretanto realizadas no mesmo imóvel pelo sujeito beneficiário
da usucapião.
É certo que embora sendo uma forma de aquisição originária (cfr. arts. 1287.º e segts. do CC),
a usucapião é, para efeitos fiscais, considerada como uma transmissão gratuita de bens imóveis, que
ocorre no momento em que se torna definitivo o documento que titula essa aquisição ou transmissão:
no caso, a data em que for celebrada a escritura de justificação notarial – cfr. a citada alínea r) do art. 5.º
do CIS).
Todavia, também é certo que, como se disse, só o acto de aquisição do prédio objecto da aquisição
por usucapião (e não o acto de aquisição das benfeitorias neste realizadas) é que está abrangido no âmbito
da incidência objectiva do imposto de selo, pois que, vigorando nesta sede (de incidência do imposto),
o princípio da tipicidade fiscal, a regra constante quer da norma corporizada na verba 1.2. da Tabela
Geral, quer das normas da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3, ambos do art. 1.º do CIS e acima transcritas, é
a de que tal imposto só incide sobre o acto de «aquisição por usucapião».
E na verdade, como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo de 13 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 1124/09, «o acto
tributário tem que ter por base uma situação de facto ou de direito, concreta, prevista abstracta e
tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto. Tal base é, pois, o pressuposto de facto
ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1972, p. 266.
No Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade (…).
O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal, desde que na realidade se verifiquem
todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova óptica, se convertem em elementos do
próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que não haja, pela ausência de tipicidade,
lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada não só por um princípio de taxatividade como também por um princípio de exclusivismo. Opera-se o fenómeno que a lógica jurídica
designa por implicação intensiva.
Verifica-se a implicação intensiva sempre que os elementos enunciados no pressuposto não são
apenas suficientes, mas ainda necessários para a verificação da consequência: se esses elementos se
verificarem, segue-se a consequência, mas esta só se segue se eles se verificarem – cf., sobre o princípio da tipicidade em Direito Fiscal, Alberto Pinheiro Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário,
p. 263 e ss. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira Neves, Questão-de-facto
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- 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».
Assim, embora para efeito de tributação em IS seja irrelevante o momento da aquisição do direito
de propriedade, pois que a obrigação tributária se constitui com a transmissão gratuita operada por via
da escritura de justificação notarial (cfr. alínea r) do art. 5º do CIS), já não o é para efeitos do respectivo
valor tributável, pois que só sobre o acto de aquisição por usucapião incide o imposto.
E como só o prédio rústico foi objecto de tal forma de aquisição, só o valor deste deve ser considerado na aplicação da respectiva taxa.
Não pode afirmar-se que o estado do imóvel a atender para a aferição do valor terá de ser o verificado na data da escritura de justificação, independentemente das causas das modificações verificadas,
sendo que tal estado é uno e não pode cindir-se em rústico e urbano e que a quantificação da obrigação
tributária se faz apenas a partir do valor do prédio objecto da escritura. E também não releva (para
poder concluir que o valor para cálculo do imposto é o do prédio urbano, por ser assim que o mesmo é
descrito na escritura) a circunstância de terem sido os justificantes a declarar, à data da escritura, que
eram donos de um prédio urbano, e não já de um prédio rústico, dado que tal declaração não pode,
neste âmbito, ter efeitos constitutivos.
Aliás, a realidade imobiliária existente no terreno à data da celebração da escritura de justificação
não pode ignorar que foram os recorrentes que edificaram nele a construção em causa, em momento
anterior à celebração dessa escritura. E tratando-se de uma benfeitoria útil – cfr. art. 216.º do CC (que
poderia, porventura, vir a conferir a propriedade do terreno por via de acessão industrial imobiliária)
não podia a mesma incluir-se no âmbito da aquisição por usucapião, para efeitos da liquidação aqui
impugnada.
Assim, como bem decidiu o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a liquidação impugnada sofre de ilegalidade decorrente da violação das apontadas normas do CIS e tem que ser anulada
na parte em que nela foi incluído o valor das benfeitorias realizadas pelos ora justificantes.
O recurso não merece, pois, provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Para efeitos do IS, a usucapião é uma transmissão gratuita que apenas nasce com o trânsito em
julgado da acção de justificação judicial, com a celebração da escritura de justificação notarial ou no
momento em que se tornar definitiva a decisão proferida em processo de justificação.
II - É o acto de usucapião de imóvel usucapido que constitui o objecto da incidência em IS e não
também a aquisição de benfeitorias realizadas pelo usucapiente no mesmo imóvel.
III - Assim, tendo sido adquirido por usucapião apenas um prédio rústico, que passou a urbano
por nele ter sido construída uma casa pelo usucapiente, só o valor daquele deve ser considerado para
efeito de IS.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Cfr. os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 21 de Outubro de 2009, proferido no processo com o n.º 652/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1593 a 1597, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d4336db62eb32ad58025765d0041c1f8?OpenDocument;
– de 13 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 1124/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 32 a 37, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/eb406be2106c68a9802576ac00428a81?OpenDocument;
– de 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 773/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 79 a 83, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
6ed756a32f85424b802576b800583495?OpenDocument;
– de 27 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 922/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 158 a 161, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dbd2dc9becda6099802576bf0044ae54?OpenDocument;
– de 18 de Fevereiro de 2010, proferido no processo com o n.º 805/09, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 366 a 370, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cbad28a02f2c60e4802576d3005702a3?OpenDocument;
– de 24 de Fevereiro de 2010, proferido no processo com o n.º 806/09, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 415 a 417;
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http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
17151fd625afb0cc802576db00387dc1?OpenDocument;
– de 3 de Março de 2010, proferido no processo com o n.º 1190/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 475 a 478, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
86a231b047d3dced802576e30051d3d9?OpenDocument;
– de 28 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 126/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 707 a 712, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
04157b5e009eee6a8025771a00469f7f?OpenDocument;
– de 12 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 53/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 804 a 808, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f81750cef95d6dca80257729003a592e?OpenDocument;
– de 9 de Junho de 2010, proferido no processo com o n.º 242/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 1014 a 1017, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
0607b6cc0abb777880257742004f0030?OpenDocument;
– de 22 de Setembro de 2010, proferido no processo com o n.º 334/10, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 1 de Abril de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1403 a 1407, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
209e59119b22d11e802577ae00340bcb?OpenDocument;
– de 8 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 1120/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce22721cb5382bb2802579ab00359c2a?OpenDocument;
– de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 1082/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas
disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b6a16d5fb1557de9802579bc005c0031?OpenDocument;
– de 29 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 818/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/917de0c1a660c00c802579c0003a7a19?OpenDocument;
– de 7 de Março de 2012 n.º 833/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
9f8e25c66851f2c2802579c300399030?OpenDocument&Highlight.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excecional — artigo 150º do CPTA —. Pressupostos de admissibilidade.
Sumário:
I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absolutamente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou.
II — Destina-se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de
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.
III — Não tendo o recorrente provado os requisitos de que depende a admissão do
recurso, limitando-se a discordar da decisão das instâncias, o recurso não pode
ser admitido uma vez que não estamos perante 3.º grau de jurisdição.
Processo n.º 636/12-30.
Recorrente: Supermercados Froiz Portugal, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.“Supermercados Fróiz Portugal, Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do acórdão
proferido pelo TCAN em 15.02.2012, que negou provimento ao recurso por si interposto da decisão do
Mmº Juiz do TAF de Braga que, por sua vez havia julgado improcedente a oposição por si deduzida
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contra a execução fiscal contra si instaurada para cobrança coerciva de IMT no montante de 80.613,00,
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
Iª) - Salvo o devido respeito, encontra-se em discussão nos autos a apreciação de uma questão
que, pela sua relevância jurídica, se reveste de importância fundamental e por outro lado a admissão
do recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, já que a mesma se relacione
com matéria particularmente complexa do ponto de vista jurídico.
2ª) Tal questão é, sobretudo, a de apreciar e decidir sobre a aplicabilidade à situação em causa nos
presentes autos do disposto no artº. 78º da L.G.T., ou seja a revisão oficiosa da liquidação adicional,
que foi oportunamente requerida, bem como o disposto no nº6 do art. 14º do C.I.M.T.
3ª) Deste modo, e com a devida vénia, entende a Recorrente que o presente Recurso de Revista
é admissível, nos termos do disposto no artigo 150º do CPTA.
4ª) Na douta Sentença e no douto Acórdão recorridos e não foi efetuada uma correta interpretação
da lei nem uma adequada aplicação da mesma ao caso dos autos, para além de se verificar uma errónea
decisão sobre a matéria de facto considerada provada e uma manifesta oposição entre os fundamentos
da Sentença e a decisão proferida.
5ª) A aqui Recorrente apresentou oportunamente reclamação graciosa relativamente à decisão que
fixou a avaliação e consequente valor de imposto devido na sequência de liquidação adicional.
6ª) A Recorrente procedeu à liquidação do I.M.T. nos termos dos artigos 19º, n.º l, 20º e 22º, todos
do C.I.M.T., o qual foi devidamente pago de acordo com o preceituado na alínea c) do nºl do art. 17º
do C.I.M.T..
7ª) A Recorrente efetuou o pagamento do correspondente IMT no valor de 39.130,00 € e, de
acordo com a liquidação adicional, é-lhe reclamado o pagamento da quantia de 80.619,50 € a título de
liquidação adicional desse mesmo Imposto.
8ª) - O resultado da avaliação que esteve na origem da liquidação adicional aqui em causa mostra-se manifestamente exagerado, excessivo e injustificado, já que elevou em cerca de 200% o valor de
imposto a pagar pela aqui Recorrente.
9ª) - A Recorrente procedeu à compra da referida fração autónoma para fins de instalação de um
estabelecimento comercial de supermercado, tendo para esse efeito efetuado uma prévia avaliação
concreta e efetiva da real valoração da fração autónoma em causa, e de tal avaliação resultou o valor
pago pela Recorrente para a correspondente compra e venda.
10ª)- O preço pago pela Recorrente à anterior proprietária da referida fração autónoma foi, assim,
resultado da avaliação efetuada pela Recorrente e de acordo com os preços de mercado aplicáveis, que
não sofreram qualquer alteração, pelo menos para valor superior ao da aquisição.
11ª) - Salvo o devido respeito, é de aplicar ao caso dos autos e à aquisição da fração autónoma
em causa, o disposto no n.º 6 do artº. 14º do C.I.M.T., já que outra conclusão não se poderá retirar que
o valor declarado pela aqui Recorrente não se afastou do valor normal de mercado.
12ª) - Salvo o devido respeito, é aplicável à situação em causa nos presentes autos o disposto no
artº. 78º da L.G.T., ou seja a revisão oficiosa da liquidação adicional, que foi oportunamente requerida.
13ª)- Dos títulos executivos não constam todos os requisitos previstos no artº. 163º do CPPT,
designadamente a natureza e proveniência das dívidas exequendas, pelo que estaremos perante uma
nulidade insanável, prevista na alínea b) do n.º l do artº. 165º do CPPT.
Nestes termos e nos melhores de Direito que Vossas Excelências doutamente suprirão, deverá o
presente Recurso ser julgado procedente, com todas as legais consequências, nomeadamente a revogação do douto Acórdão e da Sentença de Primeira Instância, concluindo pela procedência do pedido
da Recorrente, com o que Vossas Excelências, Senhores Juízes Conselheiros, farão, como sempre,
verdadeira e sã JUSTIÇA.
Atendendo à Oposição à Execução oportunamente apresentada e à dedução do presente Recurso,
vem para os devidos e legais efeitos requerer a SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA EXECUTIVA, para o
indica os seguintes bens móveis como GARANTIA e aos quais atribui os respetivo valores:
Estantes - 25.000 €
Prateleiras - 25.000 €
Expositores - 35.000 €
Frigoríficos - 30.000€;
Arcas frigoríficas e congeladoras - 45.000 €
Montras e expositores frigoríficos - 45.000 €
todos localizados no estabelecimento da Oponente sito em Guimarães, que considera em valor
suficiente para garantia das quantias em causa nos processos em referência.
Pelas razões expostas, o recurso também não pode ser conhecido quanto a este tema e, ainda que
o fosse, não poderia nunca obter provimento.
2. Em contra-alegações veio a recorrida Fazenda Pública concluir:
1ª) Segundo afirma a Recorrente, o presente recurso versa sobre a suscetibilidade de aplicação do
regime do artº.78.º da LGT à situação dos autos.
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2ª) Semelhante questão nunca foi objeto de apreciação nas anteriores instâncias.
3ª) Em consequência, não pode agora ser conhecida pelo STA.
4ª) A questão da nulidade do título executivo exorbita o objeto do recurso tal como foi delineado
pela própria Recorrente.
5ª) E, ainda que assim não se entendesse, a matéria de facto aditada pelo TCAN impunha sempre
a improcedência da arguida nulidade.
3. O MºPº emitiu o parecer de fls. 126 no qual se pronuncia no sentido da não admissão do recurso
por não verificação dos respetivos requisitos legais.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes factos:
“1.- Foi deduzida execução fiscal n.º 2330200901002350, por dívidas proveniente de IMT, relativo
a fração com o artº 834-CQ, da freguesia de S. Sebastião, Guimarães, no valor de 97 810.49 €;
2. A presente execução fiscal foi instaurada com base na certidão de dívida n.º 2009/163 de
25.04.2009, no valor de 80 619.50€, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 31.07.2007, e
consta de fls. 21 dos autos, que aqui se dá por integralmente por reproduzida;
3.A Oponente deduziu reclamação graciosa relativamente à liquidação do IMT;
4. Em 02.06.2009 deduzida a presente oposição.
5. A recorrente veio interpor o presente recurso ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA.
Dispõe o citado artº 150º, o seguinte:
“1- Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver,
excecionalmente, 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 revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3-Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente
o regime jurídico que julgue adequado.
4-O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto
de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.
5-A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso
Administrativo”.
Sendo assim, há que dar agora cumprimento ao n.º 5 desta norma, adaptada ao Contencioso Tributário, apurando-se se, efetivamente, ocorrem os requisitos enunciados no n.º 1 acima transcrito.
5.1. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso
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 (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05 - Processo n.º 579/05).
Deste entendimento comunga também, o Prfº Mário Aroso, quando escreve 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.)
A admissão deste tipo de recurso depende então:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se
revista de importância fundamental
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objetivo, 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 e não uma
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível
praticar sobre as normas discutidas.
Quanto ao 2º requisito - 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.
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09 - Processo n.º 295/09 e
de 29.06.2011- Processo n.º 0568/11).
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Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07- Processo
n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional 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 excecional, 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 excecional 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”.
Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o recentíssimo acórdão deste STA de 19.09.2012,
veio reafirmar o seguinte:
“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente,
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 a melhor aplicação do direito“, vem acentuando repetida,
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,
Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,
Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar
diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.
E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente
errada ou juridicamente insustentável,
Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….(Neste sentido,
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12,
desta Secção de Contencioso Tributário).”
5.2. Ora, se examinarmos as conclusões das alegações, verificamos que a recorrente se limita a
discordar do acórdão do TCA Sul, sem invocar qualquer dos fundamentos exigidos pelo artº 150º do
CPTA para que este Supremo Tribunal aprecie o seu recurso.
Na verdade, na 1ª conclusão a recorrente apenas veio afirmar que se “encontra em discussão
nos autos a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica, se reveste de importância
fundamental e por outro lado a admissão do recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, já que a mesma se relacione com matéria particularmente complexa do ponto de
vista jurídico”.
Na 2ª conclusão refere que “Tal questão é, sobretudo, a de apreciar e decidir sobre a aplicabilidade à situação em causa nos presentes autos do disposto no artº. 78º da L.G.T., ou seja a revisão
oficiosa da liquidação adicional, que foi oportunamente requerida, bem como o disposto no n.º 6 do
art. 14º do C.I.M.T.”
Finalmente, na conclusão 4ª refere que “na douta sentença e no douto Acórdão recorridos não foi
efetuada uma correta interpretação da lei nem uma adequada aplicação da mesma ao caso dos autos,
para além de se verificar uma errónea decisão sobre a matéria de facto considerada provada e uma
manifesta oposição entre os fundamentos da sentença e a decisão proferida”.
E, em conclusões seguintes (8ª, 10ª, 13ª) a recorrente manifesta a sua discordância com o resultado
da avaliação do imóvel, invocando ainda a nulidade dos títulos executivos.
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Ora, relativamente ao artº 78º da LGT, este nunca esteve em causa nos autos, sendo certo que
embora a decisão de 1ª instância lhe faça uma breve referência, o acórdão recorrido nem seque o refere. De todo o modo, o que se depreende da alegação da recorrente é que teria requerido a revisão da
liquidação e a mesma não terá tido lugar.
Ora, mesmo que assim fosse, a interpretação deste artigo não oferece particular dificuldade existindo
variada jurisprudência sobre o mesmo. Também a aplicação do artº 14º, n.º 6 do CIMT, não oferece
particulares dificuldades de interpretação justificativas da intervenção deste STA no presente caso.
Relativamente às restantes questões suscitadas - avaliação do imóvel, nulidade do título executivo e vícios da decisão (errónea fixação da matéria de facto e oposição entre os fundamentos e a
decisão) – pelo que acima se referiu não constituem objeto deste tipo de recurso, sendo certo que não
estamos perante 3º grau de jurisdição.
Podemos então concluir que o que ressalta das conclusões da recorrente é a sua discordância com
as decisões das instâncias e que pretende através do presente recurso ver alterada, o que está fora do
objeto do presente recurso.
E, assim, não tendo provado a verificação dos requisitos legalmente exigidos pelo artº 150º do
CPTA, o recurso não pode ser admitido.
6. Nestes termos e pelo exposto, uma vez que não se verificam os requisitos exigidos pelo n.º 1
do artº 150º do CPTA, acorda-se em não admitir o presente recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Comissão permanente de contrapartidas. Comissões. Taxas. Indicação da entidade
que praticou o acto. Dever de fundamentação. Audiência prévia. Regulamento
independente. Irretroactividade da lei fiscal.
Sumário:
I — O artigo 36.º n.º 2 do CPPT impõe que as notificações contenham sempre a indicação da entidade que praticou o acto e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de competências, determinando o incumprimento desta injunção a nulidade
do acto de notificação nos termos do artigo 39.º n.º 11 do mesmo diploma legal.
Todavia, a determinação desse n.º 2 do artigo 36º refere-se à notificação propriamente dita, ou seja à comunicação dos factos que consubstanciam a liquidação,
não se estendendo aos documentos contabilísticos que a corporizam para efeitos
de pagamento, como sejam as facturas.
II — Por outro lado, sendo a notificação um acto exterior e posterior ao acto tributário
impugnado, os vícios que afectem a notificação em si, podendo embora determinar
a ineficácia do acto tributário notificado, são insusceptíveis de gerar a invalidade
do acto impugnado e de determinar a sua anulação.
III — Constando, de forma clara, dos Ofícios remetidos pela Comissão Permanente de
Contrapartidas à Impugnante, os critérios que conduziram à determinação das
comissões de contrapartida que a esta foram liquidadas, e as razões por que foram
alcançados os valores tributados, tudo de forma suficientemente denunciadora
do percurso cognoscitivo e valorativo percorrido, e que a Impugnante revela ter
compreendido, há que concluir pela observância do dever de fundamentação.
IV — Os tributos assumem a natureza de imposto ou de taxa ante, respectivamente, o
seu carácter unilateral ou bilateral e sinalagmático, irrelevando, para o efeito, o
facto de, porventura, o montante da taxa ser superior ao custo do serviço prestado.
V — Sendo a Impugnante uma empresa que prossegue um fim lucrativo, em vista do
qual participa, como beneficiária, em programas de contrapartidas relativos à
aquisição de equipamentos e sistemas de defesa pelo Estado Português, usufruindo,
para tanto, e de forma individualizada, dos serviços públicos que, neste enquadramento, lhe presta a Comissão Permanente de Contrapartidas, as comissões que,
em decorrência da entrada e participação nesses programas, lhe são cobradas
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VI —
VII —

VIII —

IX —

por tal entidade pública têm carácter bilateral, assumindo, por conseguinte, a
natureza de taxas.
Tratando-se de uma taxa específica, a mesma não está contida na reserva legislativa prevista no artigo 165.º da CRP.
O Despacho Conjunto n.º 19080/2008, de 7 de Maio, é um regulamento complementar, uma vez que estabelece os termos que permitem determinar o valor das
referidas comissões, com as características definidas pelo Dec.Lei n.º 153/2006,
limitando-se a tornar possível a sua aplicação e indicando expressamente o
decreto-lei que visa regulamentar. Pelo que, não constituindo um regulamento
independente, não tinha de assumir a forma constitucionalmente exigida para
estes — decreto regulamentar — não padecendo, por isso, de inconstitucionalidade
formal.
Esse Despacho Conjunto n.º 19080 limita-se a definir os termos para a aplicação, em concreto, de um tributo já previsto no Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7 de
Agosto, não dispondo sobre as condições de validade formal ou substancial do
facto tributário ou da respectiva obrigação tributária, e, por conseguinte, as suas
previsões só podem qualificar-se como normas que dispõem sobre o conteúdo de
situações jurídicas já constituídas em face do disposto no artigo 17.º, n.º 2 daquele
Decreto-Lei n.º 153/2006, pelo que a sua aplicação aos contratos em curso não
representa um efeito retroactivo.
A proibição constitucional contida no artigo 103.º n.º 3 da CRP reconduz-se à retroactividade autêntica, própria ou perfeita, pelo que tal disposição constitucional
não tem aplicação ao caso vertente.

Processo n.º 651/11-30.
Recorrente: Acecia — Componentes Integrados para a Indústria Automóvel, A.C.E.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ACECIA – COMPONENTES INTEGRADOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, A.C.E.,
com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu
contra a liquidação de comissões devidas à COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRAPARTIDAS,
na qualidade de beneficiária pela participação em programas de contrapartidas relativos à aquisição de
equipamentos e sistemas de defesa, comissões que traduzem a tributação pela entrada nesses programas
e que cujos montantes se encontram vertidos nas facturas nºs 6/08, 7/08, 8/08, 9/08, 10/08 e 11/08, no
valor total de 30.000,00 €.
1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
«A douta sentença recorrida, ao decidir que improcede totalmente a impugnação deduzida, sendo
os actos de liquidação do tributo controvertido válidos e legais, incorreu nos seguintes erros de julgamento da matéria de Direito:
1) Ao considerar constitucional e legítima a emissão de regulamento independente do Governo
através do Despacho conjunto n.º 19080/2008, de 7 de Maio, dos Ministérios da Defesa Nacional e da
Economia e da Inovação, a douta sentença recorrida aplicou incorrectamente o n.º 7 do art. 112.º da CRP
ao caso e violou o disposto no n.º 6 do art. 112º da CRP quanto à forma constitucionalmente exigida
para a adopção de um regulamento independente, que tem de ser por decreto regulamentar e não por
despacho ministerial conjunto, como sucede com o Despacho conjunto n.º 19080/2008, de 7 de Maio,
dos Ministérios da Defesa Nacional e da Economia e da Inovação, com base no qual se praticaram os
actos tributários impugnados, os quais são, por isso, inválidos (arts. 102.º do CPPT e 135.º do CPA);
2) Ao qualificar como taxa ou tributo bilateral, e não como imposto ou tributo unilateral, as “comissões”, designadamente os “direitos de entrada”, previstos no Despacho conjunto n.º 19080/2008, de
7 de Maio, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Economia e da Inovação, invocando, para o efeito,
a existência de processo de certificação que não tem de ter lugar, a douta sentença recorrida interpretou
deficientemente o disposto nos arts. 24.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 154/2006, de 7 de Agosto, bem como
nos n.ºs 2 e 5, alínea a) do mencionado Despacho conjunto n.º19080/2008, e aplicou incorrectamente
o art. 4.º, n.ºs 1 e 2 da LGT;
3) Consequentemente, dado que as “comissões”, designadamente, os “direitos de entrada” regulados no Despacho conjunto n.º 19080/2008, de 7 de Maio, constituem impostos ou tributos unilaterais, a
douta sentença recorrida, ao não aplicar o princípio da legalidade fiscal, designadamente na vertente de
reserva de lei parlamentar, e ao não considerar inválidos, nos termos dos arts. 102º do CPPT e 135º do
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CPA, os actos tributários praticados com base em simples regulamento independente, violou o disposto
nos arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i), da CRP, reiterado no art. 8º, n.º 1 da LGT, onde se exige lei
da Assembleia da República, ou decreto-lei do Governo devidamente autorizado, para regulação da
incidência, da taxa e da matéria colectável de um imposto;
4) Ao não considerar que a aplicação das comissões/direitos de entrada, por via dos actos tributários em causa, assumiu carácter retroactivo, dado respeitar a programas de contrapartidas em curso,
que constituem factos tributários totalmente passados relativamente ao momento da entrada em vigor
do Despacho conjunto n.º 19080/2008, a douta sentença recorrida aplicou deficientemente o art. 12.º
do Código Civil e violou o princípio da irretroactividade das normas fiscais consagrado no n.º 3 do
art. 103º da CRP e no n.º 1 do art. 12º da LGT;
5) Ao decidir que os actos tributários impugnados não incorrem em falta da fundamentação legalmente exigida, a sentença aplicou inadequadamente o disposto nos arts. 268º, n.º 3 da CRP, 125.º do
CPA e 77.º, nºs 1 e 2 da LGT quanto às exigências de uma fundamentação contextual, clara, suficiente
e congruente.
6) Ao considerar que a candidatura a programas de contrapartidas constitui uma causa de dispensa
da audição prévia em relação aos actos de liquidação dos direitos de entrada em causa, a douta sentença recorrida aplicou deficientemente o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 60º da LGT e infringiu,
consequentemente, a prescrição do n.º 1 do art. 60º da LGT.
7) A douta sentença recorrida violou ainda o disposto actualmente no art. 39º, n.º 11 do CPPT,
ao não reconhecer que os actos de notificação dos actos tributários impugnados são nulos por falta
de indicação da entidade que os praticou e se isso foi feito no uso de delegação ou subdelegação de
competências.
Nestes termos e nos mais de Direito, deve ser lavrado douto Acórdão que considere procedente
o presente recurso, com as legais consequências, com o que VOSSAS EXCELÊNCIAS FARÃO JUSTIÇA.».
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral emitiu douto parecer no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«Defende a recorrente, a propósito de várias questões de constitucionalidade que invoca, o
seguinte:
− as ditas comissões deviam ter sido sustentadas em regulamento autónomo, nos termos do previsto no art. 112º n.º 6 da C.R.P.
− tratando-se de impostos e não de taxas, estarem as mesmas sujeitas ao princípio da legalidade
tributária, nomeadamente, quanto à necessidade de existência de lei da Assembleia da República ou
Decreto-Lei que a tivesse autorizado quanto aos seus elementos essenciais;
− ser de aplicar o princípio da irretroactividade fiscal, previsto nos arts. 101º n.º 3 da C.R.P. e
12º n.º 1 da L.G.T.
Analisemos, deixando para final ainda outras questões que foram invocadas como vícios de forma.
É certo que as ditas comissões constituem, a par de outras, uma das formas de financiamento da
Comissão Permanente de Contrapartidas.
Esta “integra-se no Ministério da Economia e da Inovação, sem prejuízo da competência conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área da defesa nacional e pela área da economia,
nos termos do presente decreto lei” - art. 1.º do Dec.Lei n.º 153/06, de 7/8.
Este diploma e o Regime Jurídico das Contrapartidas que foi aprovado pelo Dec.Lei n.º 154/06,
da mesma data, foram promulgados pelo Presidente da República e sujeitos à referenda do Governo.
Relativamente à matéria nos mesmos contemplada, parece que nada obsta a que se entenda que
tal possa assim ocorrer, incluindo quanto aos ditos meios de financiamento, matéria ainda da competência do Governo.
Parece não ser admissível o entendimento que subjaz ao que se defende de ser de considerar ainda
como necessário um outro regulamento independente por no caso não haver lei formal habilitante.
Sobre a dita querela existente quanto à sua caracterização, melhor parece ser de considerar que
as referidas comissões são um “tertium gentis”, do tipo contribuições. É certo ainda que, tratando-se as mesmas de contribuições financeiras a favor de entidades públicas, veio a ser previsto que o
seu regime geral fosse aprovado por lei da Assembleia da República, salvo autorização ao Governo,
conforme refere o invocado art. 165.º n.º 1 alínea i) da C.R.P.
Não ter sido ainda aprovado tal regime geral não é, só por si, gerador de inconstitucionalidade
dessas contribuições - assim, se decidiu no Ac. n.º 365/08, do T. Constitucional de 2-7-08, proferido
no proc. 22/08, proferido em caso em que havia lei da Assembleia da República habilitante.
Contudo, consta ainda da L.G.T. que, quanto a tais contribuições, apenas em certos casos especiais, de considerar impostos, é ainda de observar o dito princípio de reserva relativa da Assembleia
da República - assim, quanto às “que assentam na obtenção pelo sujeito passivo de benefícios ou
aumentos de valor dos seus bens em resultado de obras públicas ou da criação ou ampliação de servi-
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ços públicos ou no especial desgaste de bens públicos ocasionados pelo exercício de uma actividade”
(art. 4.º n.º3).
Assim parece não ser de entender no caso das ditas “comissões”, criadas pelos inicialmente
referidos Decreto-lei e Despacho ministerial conjunto.
Por outro lado, nos termos do n.º 1 do dito Despacho, estas foram criadas com as seguintes
componentes: “direito de entrada”, “percentagem decorrente de aumento de facturação” e “pela
transferência de tecnologia e ou pelo fornecimento de bens e serviços”.
E ainda que, no caso, apenas esteja em causa as comissões devidas pelo “direito de entrada”
– pois foi excepcionada a percentagem decorrente do aumento de facturação relativa a 2007, e nada
consta quanto à aplicação que podia ser efectuada pela transferência de tecnologia e ou fornecimento
de bens e serviços que chegou a ser prevista como possível – não repugna que se entenda tal como
equivalente a direito de participação, conforme foi configurado na douta sentença recorrida.
A ser assim, o mais que veio a ser decidido com base no dito despacho conjunto mostra-se ainda
de acordo como o previsto nos arts. 1.º, 17.º n.º 2 alínea b) e 20.º n.º 4 do Dec.Lei n.º 163/06, de 7/8.
Enquadrando-se as comissões aplicadas, ainda que apenas na componente que foi considerada, na
generalidade das contribuições previstas na lei a favor de ente público, obtêm as mesmas ainda cobertura
no disposto no art. 3º n.º 3 da L.G.T. e, quanto ao princípio da irretroactividade fiscal, considerando
que não se está face a impostos, há apenas que respeitar o disposto no art. 12.º n.º 1 da L.G.T.
Assim, não colhe a invocada violação do princípio constitucional da não retroactividade com
base no que quanto a impostos se encontra previsto na Constituição.
Ora, da matéria de facto consta que os projectos em causa se encontravam em curso de execução,
sendo no seu domínio que foi emitida a notificação para se proceder ao pagamento daquelas – alínea E)
da matéria dada como assente.
É de admitir que a comissão aplicada com base no dito “direito de entrada”, entendido como
direito de participar, se aplicasse em função dos factos posteriores praticados, nos termos do n.º 1 do
art. 12.º da L.G.T.
Indicativo disso ser assim é a possibilidade consagrada na lei de ter lugar a notificação para o
seu pagamento em data posterior à assinatura dos respectivos contratos.
Refere a sentença recorrida que poderia ter sido efectuada uma redução no montante indicado
como devido.
Contudo, não só não há elementos para considerar se estar face a uma formação sucessiva, nos
termos previstos no n.º 2 do dito art. 12.º, como se afigura que uma aplicação do valor devido “pro
rata temporis” – como parece ser aquela para que aponta a dita disposição – poderá não ser a melhor
solução, numa matéria em que não vigora o princípio da aplicação do regime fiscal mais favorável ao
contribuinte, salvo tratando-se de matéria contra-ordenacional, conforme é há muito entendimento
firmado da jurisprudência – assim, Acs. do S.T.A. de 15-1-90 e de 5-12-90, citados por Leite de Campos,
Benjamim Rodrigues e Jorge Sousa na L.G.T. comentada e anotada, 2003, p. 88.
Finalmente, quanto às exigências de forma a que se estava obrigado:
As ditas comissões foram criadas em função de se tratar de grandes empresas ou consórcios, de
pequenas e médias empresas, e de entidades do sistema científico e tecnológico nacional - n.º 2 do dito
Despacho -, sendo tais 3 espécies que levam a fixar os montantes devidos.
A recorrente é um agrupamento complementar de empresas – ponto B da matéria de facto.
Tal o que parece bastar para o enquadramento efectuado na alínea a) do dito n.º 2.
É certo que foi referido em parecer jurídico, em que foram analisadas várias questões e que foi
também remetido, ter sido adoptada a Recomendação da Comissão Europeia relativa à definição de
micro, pequenas e médias empresas, segundo a qual o seu montante depende do n.º de pessoas que as
empresas em causa empregam e do seu volume de negócios.
Contudo, tal não foi expressamente referido na comunicação que foi remetida pelo Presidente
da Comissão, face à constatação de se estar face a um agrupamento complementar de empresas, não
havia por aí obstáculo a que se procedesse à aplicação da alínea a) do n.º 2 do dito despacho.
Ainda quanto às questões de vícios de forma, como seja a referente à falta de audiência e falta
de indicação do título em que se actuou, mais se afigura não serem de acolher os argumentos que se
invocam, visto a referida decisão ter sido tomada, após pronúncia da ora recorrente, e com a indicação
daquela qualidade – cfr. documentos do apenso aos presentes autos, em especial o n.º 14, os quais são
referidos na matéria dado como assente.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) A Comissão Permanente de Contrapartidas constitui um órgão colegial de natureza executiva
integrado no Ministério da Economia e da Inovação, conforme disposto no art. 1º, n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 153/2006, de 7 de Agosto e nos arts. 7º e 23º da Lei Orgânica do Ministério da Economia e da Inovação, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 208/2006, de 27 de Outubro, que tem como missão, nos termos
do art. 1º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 153/2006, definir e implementar a política nacional em matéria de
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contrapartidas e programas de cooperação industrial, bem como estudar, promover, avaliar e acompanhar
a execução e fiscalização dos processos de contrapartidas ou de cooperação industrial, a desenvolver
no âmbito de programas de aquisição de equipamentos e sistemas de defesa.
B) A Impugnante constitui um agrupamento complementar de empresas que participa, como entidade beneficiária, em programas de contrapartidas relativos à aquisição de equipamentos e sistemas
de defesa.
C) A Comissão Permanente de Contrapartidas remeteu à Impugnante os Ofícios com a referência
CPC/G/OF/2008, n.º 3583, com data de 28.10.2008, n.º 3584, com data de 28.10.2008, n.º 3585, com
data de 28.10.2008, n.º 3597, com data de 29.10.2008, n.º 3598, com data de 29.10.2008, e n.º 3599,
com data de 29.10.2008, que se encontram juntos de fls. 37 a 43 dos autos, constando igualmente do
processo administrativo tributário (sem indicação de página).
D) Todos os Ofícios antes mencionados apresentam o seguinte teor (cfr. fls. 37 e seguintes dos
autos e processo administrativo apenso):
“Como é do vosso conhecimento o Dec.Lei n.º 153/2006 de 7 de Agosto, prevê no art.º 17º a
cobrança de comissões pela Comissão Permanente de Contrapartidas (CPC) aos beneficiários de
contrapartidas pelo fornecimento de bens e serviços ao Estado Português no domínio da defesa.
Com a publicação do Despacho Conjunto dos Ministérios da Defesa Nacional e da Economia
e Inovação n.º 19080/2008 em 17 de Julho de 2008, em anexo que regulamentou o regime de fixação
das comissões, encontram-se reunidas as condições para se dar início ao processo de cobrança das
mesmas.
Assim, sendo essa empresa beneficiária do projecto em epígrafe, que se encontrava em curso à
data da publicação do Despacho Conjunto, informa-se que dentro em breve será enviada uma Nota de
Débito com vista à liquidação do montante de 5.000€ (cinco mil euros), relativo ao direito de entrada,
previsto no ponto 2 daquele Despacho Conjunto.
Mais se informa que as componentes previstas nos pontos 3 e 4.
− pelo aumento de facturação que do projecto resultar, a comissão a pagar pelo beneficiário corresponderá a 0.5% da facturação deste contratada com o devedor das contrapartidas,
− pela transferência de tecnologia e/ou fornecimento de bens e serviços, a comissão a pagar pelo
beneficiário corresponderá a o 1 % da valorização directa desta componente, serão calculadas com base
na aprovação dos pedidos de creditação (“claims”) e/ou relatórios de progresso que sejam apresentados
a partir da data deste oficio, pelo adjudicatário responsável pela contrapartida. Refira-se ainda que
para efeitos do n.º 2 do referido Despacho Conjunto, é considerada a Recomendação da Comissão da
Comunidade Europeia de 6 de Maio de 2003 relativa à definição de pequenas e médias empresas.».
E) Conforme resulta dos mesmos Ofícios em sede de “Assunto” (cfr. fls. 37 e segs. dos autos e
processo administrativo apenso), a Impugnante é beneficiária dos projectos 2.1.2 - PWO - Johnson
Controls W-169, 2.1.5 Lugg.modulo/IBIZA, 2.1.6 -WEBASTO (G) - Thermosystem, X6&194, 2.1.9
Golf A5 and Plus - VW, 2.1.13, WB Polo A04 FRONTEND, 2.1.15 - Child Seat, que se encontravam
em curso de execução à data da publicação no Diário da República, 2ª Série, em 17 de Julho de 2008,
do Despacho n.º 19080/2008, junto a fls. 36;
F) Pelas facturas com os nºs 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008, 10/2008 e 11/2008, no montante, cada
uma, de € 5.000,00, emitidas pela Comissão Permanente de Contrapartidas/Ministério da Economia e
da Inovação, com indicação de data de 2008-10-06, foram liquidados à Impugnante, conforme consta
do respectivo teor, “direitos de entrada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 19080/2008, de
7 de Maio” (cfr. os documentos juntos de fls. 44 a 49 dos autos e o processo administrativo tributário,
este sem indicação de número de página).
G) Estas facturas foram enviadas à Impugnante pelo Ofício n.º 2503, de 16.06.2009, recebido a
19.06.2009, conforme documento junto a fls. 50 e 51 igualmente constante do processo administrativo
apenso.
H) Neste Ofício lê-se o seguinte (cfr. fls. 50 e 51 dos autos):
«Relativamente à obrigatoriedade do pagamento das comissões a entregar à CPC (Despacho
Conjunto n.º 19080 de 17/7/2008) os projectos que estiverem no programa, mas que tenham sido
negociados e acordados em 2007 (previamente à publicação do Despacho) apenas terão de pagar a
componente “direito de entrada” das referidas comissões, de acordo com decisão da CPC baseada no
parágrafo n.º 8 do mencionado Despacho, sendo dispensados do pagamento da percentagem decorrente
do aumento da facturação (0,5%).
Em resposta à V. carta de 6 de Maio último em que procederam à devolução das nossas facturas
nºs 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2008, e na sequência da reunião efectuada no dia 20 do corrente mês de
Maio na CPC, junto se envia, conforme solicitado, cópia de parecer do Departamento de Assuntos
Jurídicos do Ministério da Defesa Nacional (DEJUR) sobre este assunto, bem como as mencionadas
facturas, agora em nova versão contendo a referência ao regime de isenção do IVA.
Mais se informa que, caso a liquidação não se verifique num prazo de 30 (trinta) dias da data da
presente carta, a CPC ver-se-á forçada, nos termos da lei a desencadear os procedimentos tendentes
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à sua regularização. Permito-me ainda chamar a atenção de V. Exa. de que, em tal caso, a CPC não
poderá aceitar novos projectos de contrapartidas em que essa empresa seja beneficiária, bem como
reservar-se-á o direito de notificar os respectivos fornecedores da suspensão dos projectos de que essa
empresa é beneficiária que tenham sido aprovados e que ainda não tenham sido contratualizados».
I) A Impugnante procedeu ao pagamento das comissões/direitos de entrada objecto das referidas
facturas nºs 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008, 10/2008 e 11/2008, conforme cartas de 16 de Julho de
2009 que se encontram juntas de fls. 52 a 57 dos autos e cheques constantes do processo administrativo
tributário apenso.
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de comissões de contrapartidas que a Comissão Permanente
de Contrapartidas efectuou à Impugnante em face da sua qualidade de beneficiária em programas de
contrapartidas respeitantes ao fornecimento de bens e serviços ao Estado Português no domínio da
defesa, comissões que representam a tributação pela entrada nesses programas e que a Impugnante
impugnou com os seguintes fundamentos: (i) nulidade do acto de notificação por falta de indicação
dos meios de defesa e de indicação do autor do acto e se este actuou no uso de delegação ou de subdelegação de poderes, (ii) vício de falta de fundamentação, (iii) vício de preterição do direito de audição,
(iv) inconstitucionalidade orgânica, formal e material do despacho conjunto n.º 19080/2008, de 7 de
Maio (que regulamentou a incidência, a taxa e a matéria colectável destas comissões e que serve de
suporte fundamentador aos actos de liquidação impugnados), na medida em que essas comissões têm a
natureza de impostos e não de taxas, o respectivo diploma não reveste a forma de decreto regulamentar,
e foi aplicado retroactivamente.
A questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é, pois, a de saber se a sentença
padece de erro de julgamento em matéria de direito por ter considerado que não se verificavam nenhum dos apontados vícios, julgando, designadamente, que as aludidas comissões revestem a natureza
de taxas e não de impostos e que o despacho conjunto n.º 19.080/08, de 7/05, é válido e eficaz, não
padecendo de inconstitucionalidade orgânica – por não violar o princípio da legalidade fiscal – formal
– por não ter de revestir a forma de decreto regulamentar – ou material – por não implicar ou envolver
a aplicação retroactiva da lei.
3.1. DA FALTA DE INDICAÇÃO DA ENTIDADE QUE PRATICOU O ACTO
A propósito da invocada nulidade da notificação da liquidação por alegada falta de indicação
da entidade que praticou o acto e da qualidade em que o praticou, escreve-se na sentença recorrida
«Igualmente se entende que não se verifica a referida nulidade do acto por falta de indicação do seu
autor face ao apurado de C) a H) do probatório, em que se constata que o Presidente da C.P.C. assina
os Ofícios de notificação para pagamento das comissões devidas pelo direito de entrada e no prazo de
30 dias a contar daquela notificação, dando cumprimento ao disposto nos nºs 1, 2 e 5, do Despacho
n.º 19080/2008, procedendo-se ao envio das facturas correspondentes, não se impondo a elaboração
de autónomo despacho de fixação daquela comissão.».
Insiste, porém, a Recorrente, na afirmação de que a notificação dos actos tributários impugnados
não indica a entidade que os praticou nem se o seu autor actuou no uso de delegação ou subdelegação
de competências, o que seria determinante da respectiva nulidade, pelo que, ao não reconhecer que tais
actos são nulos, a sentença teria violado o disposto no art. 39º, n.º 11, da LGT. Mais especifica que o
vício se verifica nos documentos a que se reporta a alínea F) do probatório, ou seja, quanto aos documentos juntos de fls. 44 a 49 dos autos, consubstanciados pelas facturas nºs. 6/2008, 7/2008, 8/2008,
9/2008, 10/2008 e 11/2008, todas datadas de 6/10/2008.
Ora, os documentos a que a Impugnante, ora Recorrente, se refere não constituem o acto de notificação das liquidações, mas antes documentos de natureza contabilística, que suportam as liquidações
notificadas à Impugnante através do Ofício n.º 2503, de 16/6/2009 e a que se refere a alínea H) do probatório, e que, por isso mesmo, acompanharam este Ofício, como resulta da alínea G) também do probatório.
Na verdade, a notificação é, por definição, o acto pelo qual se dá o conhecimento de um facto a
alguém, e, no caso vertente, tal função não pode deixar de se referenciar ao mencionado ofício. Por
outro lado, o que o art. 36º, n.º 2, do CPPT impõe é que as notificações contenham sempre a indicação
da entidade que praticou o acto e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de competências, e é
o incumprimento desta injunção que determina a nulidade do acto, nos termos do art. 39º, n.º 11, do
mesmo diploma legal.
Com efeito, a determinação do n.º 2 do art. 36º do CPPT reporta-se à notificação propriamente dita,
ou seja à comunicação dos factos que consubstanciam a liquidação, não se estendendo, por conseguinte,
aos documentos contabilísticos que a corporizam para efeitos de pagamento, como sejam as facturas.
Deste modo, no caso vertente, não se impunha o cumprimento do disposto na referida disposição
legal quanto às facturas que acompanharam o Ofício n.º 2503, de 16/6/2009, mas apenas quanto ao
próprio ofício. E, como se viu, não é a este Ofício que a Impugnante assaca a invocada ilegalidade.
De resto, nem tal faria sentido, já que, por um lado, o dito ofício se encontra assinado pelo Presidente
da Comissão Permanente de Contrapartidas, como se refere, aliás, na sentença recorrida, e, por outro,
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porque a Recorrente invoca também a falta de indicação do uso de delegação ou subdelegação de competências, não devendo ignorar que o Presidente da CPC actua, em matéria de liquidação de tributos,
com competência própria, conforme resulta, desde logo, do disposto no art. 18º, n.º 1, da LGT e do
Despacho Conjunto n.º 19080, de 7/5, que, no seu preâmbulo, refere expressamente que «Pela participação nos programas de contrapartidas pode ser exigido aos respectivos beneficiários o pagamento
de comissões, cuja fixação compete ao presidente da CPC.».
De facto, o que a Recorrente sustenta é que as facturas que acompanharam a notificação deveriam
obedecer ao mesmo formalismo previsto para a notificação. Este entendimento, porém, não encontra
apoio nem na letra nem no espírito da lei, não se mostrando, por conseguinte, incumprido o art. 36º,
n.º 2, do CPPT.
Atento o exposto, e considerando, ainda, que a notificação é um acto exterior e posterior ao acto
tributário notificado e que os vícios que afectem a notificação em si, podendo embora determinar a
ineficácia do acto notificado, são insusceptíveis de gerar a invalidade do acto tributário e de determinar a
anulação visada com a presente acção impugnatória, não pode deixar de concluir-se pela improcedência
das conclusões das alegações da Recorrente no que a esta questão concerne.
3.2. DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
A Impugnante advoga que os sindicados actos tributários padecem de vício formal de falta de
fundamentação.
Na sentença entendeu-se que o apontado vício não ocorre, dado que «(…) resultado directamente
da lei a comissão a cobrar aos beneficiários pelo direito de entrada, torna-se patente, face aos Ofícios
mencionados de C) a H), do probatório, as razões da liquidação dos direitos de entrada de acordo com
a qualificação da beneficiária enquanto grande empresa e com programas em curso (…)».
Insiste a Recorrente que os ditos actos carecem de uma «fundamentação contextual, clara, suficiente e congruente», advogando que a sentença aplicou de forma inadequada o disposto nos arts. 268º,
3, da CRP, 125º do CPA e 77º, nºs. 1 e 2, da LGT.
Vejamos.
A doutrina e a jurisprudência têm repetido de forma exaustiva que a fundamentação há-de ser
expressa, através duma exposição sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara,
permitindo que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com base
nos quais se decide; suficiente, possibilitando ao contribuinte um conhecimento concreto da motivação
do acto; e congruente, de modo que a decisão constitua a conclusão lógica e necessária dos motivos
invocados como sua justificação.
Essencial é, pois, que o discurso contextual dê a conhecer ao seu destinatário - pressuposto este
como um destinatário normal ou razoável colocado perante as circunstâncias concretas que rodearam
a prática do acto - todo o percurso da apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que
suportam a decisão ou os motivos por que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer outro.
Por isso, as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo com o tipo de acto
e as circunstâncias concretas em que este foi proferido - como seja a participação do interessado no
procedimento e a extensão dessa participação – bastando-se, assim, com a expressão clara das razões
que levaram a determinada deliberação decisória, não tendo de reportar, por princípio, todos os factos
considerados, todas as reflexões feitas ou todas as vicissitudes ocorridas durante essa deliberação. A
determinação do âmbito da declaração fundamentadora pressupõe, portanto, a busca de um conteúdo
adequado, que há-de ser, num sentido amplo, o suficiente para suportar formalmente a decisão administrativa.
O que tudo constitui jurisprudência e doutrina tão correntes que se torna escusado aqui enumerar.
Neste contexto, a suficiência da declaração fundamentadora do acto tributário basta-se com um
discurso claro e racional que dê a conhecer a um destinatário normal e razoável – hipoteticamente
colocado na situação do real destinatário e no concreto contexto circunstancial que rodeou a prática do
acto, os critérios utilizados e/ou as razões por que foram tributados os valores em causa e os factores
tidos em conta para essa tributação, tudo de forma suficientemente reveladora do iter cognoscitivo
que levou ao apuramento do tributo em questão, permitindo-se, dessa feita, a sua fácil sindicabilidade
pelo contribuinte.
Contudo, não deve confundir-se a suficiência da fundamentação com a exactidão ou a validade
substancial dos fundamentos invocados. É que, como adverte Sérvulo Correia (1), «a fundamentação
pode ser inexacta e ser suficiente, por permitir entender quais os pressupostos de facto e de direito considerados pelo autor do acto. Deste modo, a inexactidão dos fundamentos não conduz ao vício de forma
por falta de fundamentação. Ela pode sim revelar a existência de outros vícios, como o vício de violação
de lei por erro de interpretação ou aplicação de norma, ou (...) por erro nos pressupostos de facto».
Por conseguinte, o discurso fundamentador tem de ser capaz de esclarecer as razões determinantes
do acto, para o que há-de ser um discurso claro e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insuficiência acarreta um vício formal, não está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia
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substancial dos fundamentos aduzidos, mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de
dar a conhecer as razões da decisão.
Perante o exposto, há que aferir se os termos das liquidações em análise permitem ao contribuinte
o conhecimento integral do itinerário seguido pela entidade liquidadora.
Para o efeito, importa ter em atenção o conteúdo dos Ofícios nºs. 3583, 3584, 3585, 3597, 3598
e 3599, remetidos à Impugnante pela Comissão Permanente de Contrapartidas, individualizando, cada
um, o programa em curso a que se refere e de que a Impugnante é beneficiária – cfr. alíneas C), D) e
E), do probatório -, sendo todos do seguinte teor:
«Como é do vosso conhecimento o Dec.Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, prevê no art.º 17º a
cobrança de comissões pela Comissão Permanente de Contrapartidas (CPC) aos beneficiários de
contrapartidas pelo fornecimento de bens e serviços ao Estado Português no domínio da defesa.
Com a publicação do Despacho Conjunto dos Ministérios da Defesa Nacional e da Economia e
Inovação n.º 19 080/2008 em 17 de Julho de 2008, em anexo que regulamentou o regime de fixação das
comissões, encontram-se reunidas as condições para se dar início ao processo de cobrança das mesmas.
Assim, sendo essa empresa beneficiária do projecto em epígrafe, que se encontrava em curso à
data da publicação do Despacho Conjunto, informa-se que dentro em breve será enviada uma Nota de
Débito com vista à liquidação do montante de 5.000€ (cinco mil euros), relativo ao direito de entrada,
previsto no ponto 2 daquele Despacho Conjunto.
Mais se informa que as componentes previstas nos pontos 3 e 4.
- pelo aumento de facturação que do projecto resultar, a comissão a pagar pelo beneficiário
corresponderá a 0.5% da facturação deste contratada com o devedor das contrapartidas.
- pela transferência de tecnologia e/ou fornecimento de bens e serviços, a comissão a pagar pelo
beneficiário corresponderá a o 1 % da valorização directa desta componente;
serão calculadas com base na aprovação dos pedidos de creditação (“claims” e/ou relatórios de
progresso que sejam apresentados a partir da data deste oficio, pelo adjudicatário responsável pela
contrapartida. Refira-se ainda que para efeitos do n.º 2 do referido Despacho Conjunto, é considerada
a Recomendação da Comissão da Comunidade Europeia de 6 de Maio de 2003 relativa à definição
de pequenas e médias empresas.».
Como resulta das alíneas F), G) e H) do probatório, a Comissão Permanente de Contrapartidas
enviou ainda à Impugnante o Ofício n.º 2503, de 16/06/2009, que acompanhava as facturas emitidas
para cobrança das comissões, quanto ao direito de entrada, nos seguintes termos:
«Relativamente à obrigatoriedade do pagamento das comissões a entregar à CPC (Despacho
Conjunto n.º 19080 de 17/7/2008) os projectos que estiverem no programa, mas que tenham sido
negociados e acordados em 2007 (previamente à publicação do Despacho) apenas terão de pagar a
componente “direito de entrada” das referidas comissões, de acordo com decisão da CPC baseada no
parágrafo n.º 8 do mencionado Despacho, sendo dispensados do pagamento da percentagem decorrente
do aumento da facturação (0,5%). Em resposta à V. carta de 6 de Maio último em que procederam à
devolução das nossas facturas nºs 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2008, e na sequência da reunião efectuada
no dia 20 do corrente mês de Maio na CPC, junto se envia, conforme solicitado, cópia de parecer do
Departamento de Assuntos Jurídicos do Ministério da Defesa Nacional (DEJUR) sobre este assunto,
bem como as mencionadas facturas, agora em nova versão contendo a referência ao regime de isenção
do IVA. Mais se informa que, caso a liquidação não se verifique num prazo de 30 (trinta) dias da data
da presente carta, a CPC ver-se-á forçada, nos termos da lei a desencadear os procedimentos tendentes
à sua regularização. Permito-me ainda chamar a atenção de V. Exa. de que, em tal caso, a CPC não
poderá aceitar novos projectos de contrapartidas em que essa empresa seja beneficiária, bem como
reservar-se-á o direito de notificar os respectivos fornecedores da suspensão dos projectos de que essa
empresa é beneficiária que tenham sido aprovados e que ainda não tenham sido contratualizados.».
Neste cenário, não podemos deixar de concluir que dos mencionados ofícios constam, de forma
clara e objectiva, os critérios que conduziram à determinação do tributo, as razões por que foram alcançados os valores tributados, tudo de forma suficientemente denunciadora do percurso cognoscitivo
e valorativo percorrido, e que a Impugnante revela ter compreendido, estando, dessa feita, aberta a
possibilidade da sua fácil sindicabilidade.
O facto de, porventura, essa tributação estar incorrecta, por erro nos pressupostos de facto ou
de direito, designadamente no que concerne à questão da integração da Impugnante na categoria das
grandes empresas ou consórcios, é matéria que não contende já com a fundamentação formal do acto,
mas sim com a sua fundamentação substancial.
Todavia, não é a fundamentação substancial que aqui está em causa e que, de resto, a Impugnante
também não questiona.
Nesta circunstância, evidencia-se que a sentença não padece do erro de julgamento que a Recorrente lhe atribui, pelo que improcedem também aqui as conclusões das alegações do recurso.
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3.3 DA FALTA DE AUDIÇÃO PRÉVIA
Apreciando o alegado vício de falta de audição prévia, e concluindo pela sua improcedência,
argumenta-se na sentença recorrida que, «resultado directamente da lei a comissão a cobrar aos beneficiários pelo direito de entrada, torna-se patente, face aos Ofícios mencionados de C) a H), do probatório,
as razões da liquidação dos direitos de entrada de acordo com a qualificação da beneficiária enquanto
grande empresa e com programas em curso, e constatando-se ainda que o acto tributário dimana de
anterior candidatura do impte aos programas de contrapartidas sendo beneficiária dos projectos
mencionados na alínea E) do probatório, não resultava a necessidade de qualquer participação do
contribuinte na formação da decisão de liquidação da referida comissão, nos termos do disposto no
nº1, do artº 60.º da LGT, atento o disposto na alínea a), do nº2, do mesmo preceito legal.».
A Impugnante insurge-se contra o assim decidido, assacando à sentença o vício de erro de julgamento de direito por incorrecta aplicação do disposto no art. 60º, n.º 2, alínea a), da LGT e violação do
prescrito no n.º 1 da mesma norma.
O artigo 60º da LGT diz o seguinte:
Artigo 60.º
Princípio da participação
1- A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode
efectuar-se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos
ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria fiscal;
d)Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar
a relatório de inspecção;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2 - É dispensada a audição:
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 se não tenha pronunciado.
4- O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.
5- Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua
fundamentação.
6- O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a
8 nem superior a 15 dias.
7- Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em
conta na fundamentação da decisão.
Como se sabe, o direito de audição tem como objectivo proporcionar a participação dos contribuintes nas decisões que os possam afectar, pelo que, na liquidação de tributos, este direito haverá de
ser exercido antes do respectivo acto. Todavia, tal participação deixa de ter sentido útil, por redundante,
se a liquidação for feita com base em declaração do contribuinte, dispensando a lei, nesse caso, a sua
prévia audição.
No caso vertente, a aplicação dos tributos à Impugnante resulta directamente do disposto no
art. 17º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto (comissão por direito de entrada), dada a sua
qualidade de beneficiária nos programas de contrapartidas identificados na alínea E) do probatório, a
que se candidatara e fora admitida, e que se encontravam já em curso, e cujo montante foi determinado
por aplicação dos critérios fixados nos termos da alínea a), do n.º 2, do Despacho Conjunto n.º 19080,
de 7 de Maio, na consideração de que a Impugnante se integra na categoria de grandes empresas ou
consórcios, atenta a Recomendação da Comissão da Comunidade Europeia de 6 de Maio de 2003 re-
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lativa à definição de pequenas e médias empresas, conforme se extrai das alíneas C), D), F), G) e H),
do probatório.
Ora, o que resulta do art. 24º, n.º 1 e n.º 3, alínea a), do Decreto-Lei n.º 154/2006, de 7 de Agosto,
é que, para apurar da viabilidade de cada projecto, designadamente no que se refere à sua credibilidade,
a Comissão Permanente de Contrapartidas, tem de conhecer, a priori, a dimensão da empresa candidata
a beneficiária do projecto. Admitida que seja a empresa a participar no programa de contrapartidas, fica
a mesma sujeita ao pagamento do tributo previsto no art. 17º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7
de Agosto, sendo o seu montante fixado nos termos do no nº. 2, do Despacho Conjunto n.º 19080, de
7 de Maio, cujo critério radica, exactamente, na dimensão da empresa beneficiária.
Ora, a dimensão da empresa não pode deixar de ser a mesma enquanto candidata a beneficiária
de um projecto e, depois, como beneficiária do mesmo, suposto que, como manda a lei, a sua dimensão
constituiu, precisamente, um dos critérios que lhe permitiu assumir esta última qualidade.
Neste conspecto, torna-se evidente que a dimensão da empresa para efeitos de fixação do montante
do tributo terá de ser a mesma que foi por ela declarada para efeitos de selecção como beneficiária.
Assim, tendo a liquidação dos tributos em análise o seu fundamento na qualidade da Impugnante
enquanto beneficiária dos projectos identificados na alínea E) do probatório, a que se candidatou, e
tendo a sua dimensão, para efeitos do disposto no art. 2º do Despacho Conjunto n.º 19080, sido determinada de acordo com os termos que resultam da sua própria candidatura aos mesmos projectos, é
fora de dúvida que a situação vertente se enquadra no disposto no n.º 2, alínea a), do art. 60º, da LGT
e, por conseguinte, de dispensa de audição prévia.
De resto, a Impugnante até teve oportunidade de se pronunciar sobre as liquidações em análise,
como transparece do documento transcrito na alínea H) do probatório.
Destarte, nenhuma censura merece a sentença recorrida ao julgar que não houve preterição da
referida formalidade legal, improcedendo, por isso, as conclusões das alegações da Recorrente quanto
à violação do disposto no n.º 1 do art. 60º da LGT.
3.4. DA NATUREZA DAS COMISSÕES DAS CONTRAPARTIDAS
A decisão de improcedência da presente impugnação judicial assentou, além do mais, no entendimento de que as comissões que a Comissão Permanente de Contrapartidas liquidou à Impugnante com
referência à sua participação, como beneficiária, em programas de contrapartidas em curso, assumem
a natureza de taxa e não de imposto, razão por que os actos de liquidação impugnados não estariam
inquinados por violação dos princípios da legalidade tributária e da reserva da lei parlamentar, ao contrário do que a Impugnante defende nos presentes autos.
Com efeito, entendeu-se na sentença recorrida que as questionadas comissões das contrapartidas
revestem a natureza de taxas, pois «… Daquele regime jurídico patenteia-se que os beneficiários da
participação em programas de contrapartidas negociadas entre as partes do contrato da administração
pública só podem deles beneficiar em consequência de prévia aferição da sua capacidade enquanto
candidatas àqueles programas e da respectiva certificação e correspondente avaliação e classificação, em resultado do qual e em cumprimento da obrigação de prestação de contrapartidas, definidas
as relações entre o adjudicatário e as empresas certificadas, é estabelecida a comissão a cobrar aos
beneficiários pelo direito de participação ainda que decorrentes de contratos em curso, segundo a
designação regulamentar de “direito de entrada” constante do referido Despacho Conjunto, cabendo á
Comissão Permanente velar pela efectiva execução do programa aprovado e adoptando medidas para
a sua concretização. Assim sendo e nessa medida, não suscita dúvidas no espírito do julgador que tais
comissões constituem uma contrapartida pela prestação concreta de um serviço público por parte da
Comissão em beneficio das empresas beneficiárias, estabelecidas no âmbito de acompanhamento da
execução e fiscalização dos processos de contrapartidas, atento o critério da dimensão económica do
beneficiário cuja variabilidade não desvirtua aquela qualificação do tributo (poderia, quanto muito,
ser questionado o respeito pelo princípio da proporcionalidade da taxa, o que não resulta dos autos
nem foi invocado pelo impte).».
A Recorrente insiste, porém, que as ditas comissões assumem a natureza de impostos, que não de
taxas, alegando, em síntese, que se trata de um tributo unilateral, já que à luz do disposto nos arts. 24.º
e 25.º do Decreto-Lei n.º 154/2006, de 7 de Agosto, e do disposto nos nºs 2 e 5, alínea a), do Despacho
conjunto n.º 19080/2008, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Economia e da Inovação, não tem
de existir processo de certificação, pelo que, no seu entender, a sentença interpretou deficientemente
as mencionadas normas e aplicou incorrectamente o art. 4º, n.ºs 1 e 2 da LGT, e, nessa circunstância,
não considerando inválidos os actos tributários praticados com base em simples regulamento independente, a sentença teria violado o disposto nos arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea j), da CRP, e o
art. 8º, n.º 1, da LGT.
Vejamos se lhe assiste razão.
A problemática atinente à natureza dos tributos como taxas ou impostos encontra-se exaustivamente tratada, tanto a nível jurisprudencial como doutrinal, tendo-se firmado o entendimento, reiterado
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em inúmeros arestos deste Supremo Tribunal, de que os tributos assumem a natureza de imposto ou de
taxa ante, respectivamente, o seu carácter unilateral ou bilateral e sinalagmático.
É, assim, incontroverso que, enquanto a taxa radica numa contraprestação específica, destinando-se
o seu montante a pagar um benefício individualizado, o imposto tem como objectivo o financiamento
dos serviços públicos de que os cidadãos indiferenciadamente podem beneficiar.
Por outro lado, como se refere no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 365/03, de 14/7/2003, a
propósito da caracterização jurídica das taxas, a relação sinalagmática «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».
Ora, como estabelece no n.º 2 do art. 4.º da LGT, as taxas podem ter por fundamento a prestação
concreta de um serviço público, a utilização de um bem do domínio público ou a remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.
É, pois, pela natureza da contraprestação da entidade pública que se há-de aferir a correspectividade característica da taxa.
No caso vertente, o que está em causa, desde logo, para determinar se o tributo tem natureza de
taxa é se, atendendo ao regime dos programas de contrapartidas, previsto no Dec.Lei n.º 154/2006, de 7
de Agosto, a Comissão Permanente de Contrapartidas, no âmbito das atribuições que lhe são cometidas
pelo Dec.Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, presta um serviço no interesse próprio da ora Recorrente,
satisfazendo uma sua necessidade individual enquanto entidade organizada com vista à exploração de
um negócio.
Ora, conforme como se refere no preâmbulo do Dec.Lei n.º 154/2006, «O regime agora aprovado
assume que as contrapartidas, enquanto compensações acordadas entre o Estado e um fornecedor de
material de defesa, devem ser susceptíveis de contribuir para o desenvolvimento industrial da economia portuguesa e para o consequente aumento do valor económico associado à aquisição, através de
efeitos directos e indirectos, reconhecidamente estruturantes e inovadores, bem como de contribuir
para o desenvolvimento de capacidades industriais na área das indústrias da defesa (…)».
Deste trecho do diploma ressalta evidente que os programas de contrapartidas se dirigem, desde
logo, à realização de um interesse público, na medida em que visam, prima facie, contribuir para o desenvolvimento industrial da economia portuguesa. Porém, o modus operandi para atingir esse objectivo,
passa, inquestionavelmente, por operadores económicos individualizados que, possuindo as características tidas por convenientes em face de cada projecto, designadamente em termos de credibilidade
e capacidade de realização, beneficiam das contrapartidas que os fornecedores do Estado se obrigam
a prestar na sequência de cada aquisição que lhes seja feita, de harmonia com o que vem disciplinado
no Dec.Lei n.º 154/2006.
Com efeito, o art. 6º, n.º 1, do Dec.Lei n.º 154/2006 estipula que «O valor global das contrapartidas não pode ser inferior a 100% do valor da aquisição, incluindo eventuais revisões de preço.». E,
por sua vez, o art. 21º do mesmo diploma estabelece as categorias de projectos de contrapartidas nos
seguintes termos:
Artigo 21º
Categorias de projectos de contrapartidas
1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, para efeitos de avaliação os projectos de contrapartidas são agrupados nas seguintes categorias:
a) Investimento directo estrangeiro;
b) Transferência de tecnologia visando aumentar a capacidade competitiva das empresas portuguesas;
c) Parcerias visando inserir as empresas portuguesas, de modo sustentável, no mercado global;
d) Parcerias, com continuidade, utilizando capacidades das empresas e outras entidades nacionais,
nomeadamente em I&D;
e) Exportações e outras aquisições de bens e serviços a empresas nacionais;
f) Fornecimento de bens e prestações de serviços a empresas nacionais.
2- Os termos de referência podem pormenorizar as categorias previstas no número anterior, podendo ainda prever outras categorias de acções ou projectos de relevante interesse económico-social
a que, para o efeito, devem ser associados, nos termos do n.º 2 do artigo 26º, factores multiplicadores,
quer para a sua avaliação quer para a sua valorização.».
Ora, como facilmente se constata pela análise do teor deste art. 21º, as acções que se podem conter num programa de contrapartidas traduzem-se, inegavelmente, em vantagens de variada natureza,
designadamente económicas, para as empresas que neles são admitidas a participar na qualidade de
beneficiárias.
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De resto, se assim não fosse, mal se compreenderia que, para tanto, se candidatassem.
Na verdade, para aceder a tais benefícios, a empresa ou entidade interessada carece de se candidatar
e da aprovação da Comissão Permanente de Contrapartidas, como decorre do disposto nos arts. 25º,
n.º 1 e 24º, n.º 3, alínea a), do Dec.Lei n.º 154/2006, e, admitida que seja a participar, beneficia ainda
de vários serviços prestados por aquela entidade que, além de outras, tem como atribuições acompanhar
e promover a efectiva execução dos programas de contrapartidas e acordos de cooperação industrial
durante a vigência do contrato, adoptando medidas que tenham em vista a sua concretização, designadamente visitas aos locais onde os projectos se desenvolvem e promover a renegociação de contratos
que se revelem desajustados (art. 3º, n.º 1, alíneas j) e m), do Dec.Lei n.º 153/2006, de 7/8), pois que,
como se diz no art. 3º, n.º 1, do Dec.Lei n.º 154/2006, «A obrigação de prestação de contrapartidas
é uma obrigação de resultado», esclarecendo-se, no n.º 2 da mesma norma, que «O resultado corresponde à execução de projectos contratualmente determinados, pelos modos previstos no contrato de
contrapartidas, susceptíveis de perfazer um valor contabilizado de contrapartidas pelo menos igual
ao valor contratado.».
Do exposto resulta claro e evidente, por um lado, que a participação nos programas de contrapartidas se traduz num proveito para a empresa beneficiária, individualizada, já que para cada programa são
seleccionadas empresas concretas e determinadas – cfr. art. 22º, n.º 1, alínea e), do Dec.Lei n.º 154/2006
-, e, por outro, que todos os actos, anteriores e posteriores à admissão da empresa, configuram serviços
prestados pela Comissão Permanente de Contrapartidas – entidade pública - à concreta empresa que
pretende participar nesses programas – cfr. arts. 24º e 25º, n.º 1, do Dec.Lei n.º 154/2006, e art. 3º, n.º 1,
alíneas r) e j), do Dec.Lei n.º 153/2006.
Ora, no caso vertente, a Impugnante é uma empresa que prossegue um fim lucrativo, em vista do
qual participa, como beneficiária, em programas de contrapartida, usufruindo, para tanto, e de forma
individualizada, dos serviços públicos que neste enquadramento lhe presta a Comissão Permanente de
Contrapartidas; e, nestas circunstâncias, as comissões que em decorrência de tal participação lhe são
cobradas pela referida entidade pública têm carácter bilateral, assumindo, por conseguinte, a natureza
de taxas.
Destarte, cai por terra toda a tese construída pela Recorrente com o fundamento de que os tributos em causa são impostos, mormente no que respeita à alegada violação dos princípios da legalidade
tributária e da reserva da lei parlamentar, bem como da norma contida no art. 8º, n.º 1, da LGT.
Na verdade, a Lei Fundamental diz, no seu art. 103º, n.º 2, que «Os impostos são criados por lei,
que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes.» e determina,
na alínea i) do n.º 1 do art. 165º, que é da exclusiva competência da Assembleia da República, salvo
autorização ao Governo, legislar sobre «Criação de impostos e sistema fiscal e regime geral das taxas
e demais contribuições financeira a favor das entidades públicas». Ora, sendo incontroverso que o
art. 103º se refere apenas a impostos, e não a taxas ou outras contribuições financeiras, e que, em matéria de reserva legislativa parlamentar, aquela alínea i) apenas contempla a criação de impostos, fica
excluída dessa reserva legislativa a criação de taxas.
A este propósito, refere CARDOSO DA COSTA (2): «Por seu turno, o ponto de vista do direito
constitucional, ao distinguir entre dois tipos fundamentais de receitas públicas, é naturalmente outro: é antes o da diferente onerosidade de umas e outras para os obrigados ao respectivo pagamento
– a implicar um tratamento mais estrito e exigente (em particular no que concerne ao princípio da
legalidade) para aquelas receitas que correspondem a uma pura “exacção”, sem que o seu sujeito
passivo obtenha qualquer utilidade específica (uti singuli) com o respectivo pagamento: aí, há que
acautelar mais intensamente (para nos restringirmos à consideração do mencionado princípio e das
suas funções), seja o direito de propriedade daquele contra exacções desnecessárias ou exorbitantes,
seja a legitimidade e a transparência democrática da decisão que estabelece e fica a fundamentar tal
exacção.».
Tratando-se, como se viu, de uma taxa que tributa a participação de empresas e outras entidades,
na qualidade de beneficiárias, em programas de contrapartidas, a mesma não está contida na reserva
legislativa prevista no art. 165º, da CRP; e, por conseguinte, tendo sido criada por Decreto-Lei emanado
do Governo e promulgado pelo Presidente da República, mostra-se também cumprido o disposto no
art. 8º, n.º 1, da LGT.
Neste enfoque, torna-se claro que a sentença não padece do erro de julgamento que lhe vem
imputado, nem violou o disposto nos arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea j), da CRP, e art. 8º, n.º 1,
da LGT, pelo que improcedem as inerentes conclusões das alegações do recurso, mantendo-se, consequentemente, a decisão recorrida.
3.5 DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DESPACHO CONJUNTO DOS MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL E DA ECONOMIA E INOVAÇÃO n.º 19080/2008.
Defende a Recorrente que o conteúdo do referido Despacho Conjunto dos Ministérios da Defesa
Nacional e da Economia e Inovação configura um regulamento independente e, nesta circunstância,
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teria necessariamente de assumir a forma de decreto regulamentar, motivo por que, no seu entender, a
sentença aplicou incorrectamente o n.º 7 do art. 112º da CRP e violou o n.º 6 da mesma disposição legal.
Quanto a este aspecto, a sentença considerou que o regulamento consubstanciado no referido despacho conjunto não tinha de revestir a forma de decreto regulamentar face ao disposto na alínea b) do
n.º 2 do art. 17º do Dec.Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, julgando improcedente, por isso, a invocada
inconstitucionalidade formal.
Vejamos.
Os regulamentos externos podem classificar-se como regulamentos de execução, regulamentos
complementares, regulamentos delegados, regulamentos independentes e regulamentos autónomos,
em função do seu maior ou menor grau de dependência em relação à lei.
Sucintamente, poderá dizer-se que os regulamentos de execução são aqueles que se destinam apenas
a clarificar a própria lei, de molde a uniformizar ou mesmo esclarecer o seu conteúdo, distinguindo-se,
neste aspecto, dos regulamentos complementares que se destinam a aprofundar ou complementar o
regime jurídico material de uma lei pré-existente, sendo indispensáveis para a concreta aplicação da
lei. Por sua vez, os regulamentos complementares distinguem-se dos regulamento independentes ou
autónomos, na medida em que, nestes, a lei se limita a definir a competência subjectiva e objectiva,
sem, contudo, determinar o conteúdo dos comandos a emitir pelo regulamento – cfr. FREITAS DO
AMARAL, in “Curso de Direito Administrativo”, vol. II, pág. 160 e 161 – distinguindo-se, ainda, o
regulamento autónomo do regulamento complementar por aquele ser “de execução, não de certa lei,
mas de uma pluralidade não especificada de leis”- cfr. JORGE MIRANDA, na “Enciclopédia Polis”,
in “Regulamento”, pág. 268.
Atentos os princípios da preeminência e tipicidade dos actos legislativos e da hierarquia normativa, os regulamentos delegados ou autorizados são manifestamente inconstitucionais, admitindo a
Constituição apenas decretos-lei autorizados. Por outro lado, em contrapartida da vasta liberdade de
regulamentação que caracteriza os regulamentos independentes, o legislador constitucional impôs, para
este tipo de regulamentos, a forma mais solene e de controlo mais exigente, de decreto regulamentar, que
tem de ser promulgado pelo Presidente da República e referendado pelo Governo, sob pena de se haverem como juridicamente inexistentes (artºs. 134º, alínea b), 137º, 140º e 197º, n.º 1, alínea a), da CRP).
De facto, o art. 112º da CRP determina, no seu n.º 6, que «Os regulamentos do Governo revestem
a forma de decreto regulamentar quando tal seja determinado pela lei que regulamentam, bem como
no caso de regulamentos independentes», e no n.º 7 estipula que «Os regulamentos devem indicar
expressamente as leis que visam regulamentar ou que definem a competência subjectiva e objectiva
para a sua emissão».
Ora, no despacho conjunto em apreciação refere-se que «Pese embora as comissões previstas no
Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, a ausência do regime de fixação das mesmas e dos parâmetros a que devem obedecer impossibilitou, até agora, que fossem exigidas, pelo que se impõe regular
imediatamente aquele regime. Assim, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 17º do
Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, determina-se o seguinte:(…)».
Por sua vez, na alínea b) do n.º 2 do art.º17º do Dec.Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, estabelece-se que constituem receitas da Comissão Permanente de Contrapartidas «As comissões a fixar pelo
presidente, a serem pagas pelos beneficiários pela participação em programas de contrapartidas ou
de cooperação industrial, tendo em conta a natureza dos mesmos, de acordo com o regime a regular
por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e da
economia e da inovação.». Pelo que a lei não se limitou a definir a competência subjectiva e objectiva,
determinando igualmente que as comissões a regulamentar serão fixadas pelo presidente e que o seu
regime terá em conta a natureza dos beneficiários.
Ora, analisando o aludido despacho regulamentador, verifica-se que o mesmo se limita a tornar
exequível, em concreto, a determinação de pagamento de comissões pelos beneficiários dos programas dentro dos contornos legais já definidos pelo Dec.Lei n.º 153/2006 que visou regulamentar, como
expressamente indica.
Com efeito, no aludido despacho determina-se o seguinte:
«1 - As comissões a cobrar aos beneficiários dos programas de contrapartidas terão três componentes:
a- Direito de entrada;
b- Percentagem decorrente do aumento de facturação;
c- Percentagem decorrente da valorização directa pela transferência de tecnologia e ou pelo fornecimento de bens e serviços.
2 - O montante do direito de entrada, referido na alínea a) do número anterior varia em função
do beneficiário das contrapartidas do seguinte modo:
a- Grandes empresas ou consórcios: € 5.000 (cinco mil euros);
b- Pequenas e médias empresas: € 2.500 (dois mil e quinhentos euros);
c- Entidades do sistema científico e tecnológico nacional: € 1.000 (mil euros).
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3 - Pelo aumento de facturação que do projecto resultar, a comissão a pagar pelo beneficiário
corresponderá a 0,5% da facturação deste contratada com o devedor das contrapartidas.
4 - Pela transferência de tecnologia e ou fornecimento de bens e serviços, a comissão a pagar
pelo beneficiário corresponderá a 0,1% da valorização directa desta componente.
5 - O pagamento das várias componentes das comissões será efectuado pelos beneficiários da
seguinte forma:
(…)
8 - Tendo em conta a diversidade de projectos e de beneficiários associados aos contratos em
curso, a CPC poderá, caso a caso e ponderadas as especificidades de cada um, limitar as comissões
a pagar pelos beneficiários a uma ou duas das componentes previstas no n.º 1 ou, porventura, em
situações excepcionais, exonerar os beneficiários do pagamento de comissões.».
No n.º 6 deste despacho prevê-se a possibilidade de revisão anual dos montantes e percentagens
estabelecidos; no n.º 9 regula-se a situação de incumprimento; e no n.º 7 determina-se a aplicação do
despacho aos contratos em curso em decorrência do preceituado no n.º 4 do art. 20º do Decreto-Lei
que regulamenta.
O Despacho Conjunto 19080/2008, é, por conseguinte, um regulamento complementar, uma
vez que estabelece os termos que permitem determinar o valor das comissões com as características
previamente definidas pelo Dec.Lei n.º 153/2006, limitando-se a tornar possível a sua aplicação,
aprofundando, designadamente, os conceitos contidos na lei, quantificando o valor das comissões e
estabelecendo prazos de pagamento.
Assim, não se tratando de um regulamento independente, e tendo a lei regulamentada determinado
a forma de despacho conjunto, não tinha o regulamento de assumir a forma de decreto regulamentar,
pelo que o despacho conjunto n.º 19080/2008 – que também indica expressamente o decreto-lei que
visa regulamentar – não padece de inconstitucionalidade formal.
Improcedem, pois, também neste aspecto, as conclusões das alegações do recurso, mantendo-se,
consequentemente, o que vem decidido na sentença recorrida.
3.6. DA QUESTÃO DA RETROACTIVIDADE DA LEI
A Impugnante alicerçou ainda a impugnação judicial na inconstitucionalidade material da norma
contida no n.º 7 do aludido Despacho conjunto n.º 19080/2008, por, no seu entender, consagrar a retroactividade na aplicação da comissão, consubstanciada no direito de entrada, aos contratos em curso
à data da entrada em vigor desse Despacho.
O tribunal recorrido julgou improcedente a questão, por entender que «(…) a questão da retroactividade decorrente da aplicação da comissão aos contratos em curso não tem razão de ser já que
esta não reveste aquele efeito, na medida em que se entende que a norma controvertida apenas dispõe
directamente sobre o conteúdo daquelas relações jurídicas por ela previstas, abstraindo dos factos que
lhes deram origem, pelo que, nos termos do disposto no n.º 2, do art.º 12.º do C.Civil, entende-se que a
mesma abrange as relações jurídicas já constituídas que subsistam à data da sua entrada em vigor.».
Insurgindo-se contra o decidido, a Impugnante insiste, em sede de recurso, que os sindicados
actos tributários se referem a factos tributários totalmente passados relativamente ao momento da
entrada em vigor do Despacho conjunto n.º 19080/2008, defendendo que a sentença recorrida aplicou
deficientemente o art. 12º do Código Civil e violou o princípio da irretroactividade das normas fiscais
consagrado no art. 103º, n.º 3, da CRP, bem como o art. 12º, n.º 1, da LGT.
A questão colocada refere-se ao disposto no n.º 7 do aludido Despacho Conjunto, onde se determina
que «Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente despacho aplica-se aos contratos em curso,
ex vi artigo 20º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto», sendo que este art. 20º, n.º 4, do
Decreto-Lei n.º 153/2006 também estipula que «O disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 17º aplica-se
aos contratos em curso», e este n.º 2 do art. 17º se refere ao pagamento das comissões pela participação
em programas de contrapartidas ou de cooperação industrial pelos respectivos beneficiários.
Cumpre, pois, apreciar se existe a invocada retroactividade
O art. 12º, n.º 1, da LGT estabelece que «As normas tributárias aplicam-se aos factos posteriores
à sua entrada em vigor, não podendo ser criados quaisquer impostos retroactivos.».
Tal norma limita-se, ao fim e ao cabo, a reafirmar o princípio geral de direito firmado no nosso
sistema jurídico e constante do artigo 12.º do Código Civil, de que as normas tributárias se aplicam aos
factos posteriores à sua entrada em vigor, e a explicitar o princípio constitucional da irretroactividade
dos impostos constante do artigo 103.º, n.º 3, da Constituição.
Deste preceito, tal como do artigo 12º da LGT, retiram-se, pois, dois princípios basilares: o da não
retroactividade da lei e o da sua aplicação imediata. Ou seja, a lei nova só tem, em princípio, eficácia
para o futuro, apresentando, como regra, eficácia prospectiva. Mas, como adverte ANTUNES VARELA
(3), o princípio da aplicação prospectiva assume duas faces distintas, embora complementares: salvo
disposição em contrário, a lei aplica-se a factos futuros, mas quanto às relações jurídicas duradouras
a lei nova aplica-se não só às relações constituídas na sua vigência como às constituídas antes que se
mantenham na vigência da lei nova. Ou, como explica BAPTISTA MACHADO (4), «no n.º 2 do art.º 12º
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do nosso Código estabelece-se a seguinte disjuntiva: a lei nova, ou regula a validade de certos factos
ou os seus efeitos, e neste caso só se aplica a factos novos, ou define o conteúdo (os efeitos) de certa
relação jurídica independentemente dos factos que a essa relação jurídica deram origem, e então é de
aplicação imediata (quer dizer, aplica-se, de futuro, às relações jurídicas anteriormente constituídas
e subsistentes à data da sua entrada em vigor)»; e «(...) a lei nova relativa ao conteúdo (ou efeitos)
de uma relação jurídica só não abstrai dos factos que a essa relação deram origem quando define
ou modela intrinsecamente esse conteúdo em função de tais factos (...) isto é, quando os efeitos ou
consequências jurídicas que ela determina são o produto da valoração legal de tais factos e variam
consoante essa valoração, de tal modo que se possa dizer que a aplicação da lei nova aos efeitos duma
relação constituída com base num facto passado representaria uma nova valoração desse facto passado
e, consequentemente, teria carácter retroactivo.».
Sobre essa mesma norma, OLIVEIRA ASCENSÃO (5) pronuncia-se em termos que se nos afiguram
impressivos, estabelecendo a seguinte distinção: «1) A lei pode regular efeitos como expressão duma
valoração dos factos que lhes deram origem: nesse caso aplica-se só aos novos factos. Assim, a lei que
delimita a obrigação de indemnizar exprime uma valoração sobre o facto gerador de responsabilidade
civil; (...); 2) pelo contrário, pode a lei atender directamente à situação, seja qual for o facto que a
tiver originado. Se a lei estabelece os poderes vinculações do proprietário, pouco lhe interessa que a
propriedade tenha sido adquirida por contrato, ocupação ou usucapião: pretende abranger todas as
propriedades que subsistam. Aplica-se, então, imediatamente a lei nova.».
Em consonância com o que acaba de se expor, podemos fixar o seguinte entendimento: se a nova
regulamentação se prende com um facto produtor de certo efeito, ela tem, tão só, aplicação aos factos
novos; já se a nova regulamentação se conexiona apenas ao direito, sem referência ao facto que lhe
deu origem, então a lei nova aplica-se às relações jurídicas já constituídas que subsistam à data da
sua entrada em vigor. E, por conseguinte, se as normas definirem o conteúdo (ou efeitos) de relações
jurídico-tributárias duradouras, sem referência ao facto que lhes deu origem, elas vão aplicar-se não
só às relações e situações jurídicas que se constituírem após a sua entrada em vigor, como, também, a
todas aquelas que, constituídas antes, protelem a sua vida para além do momento da entrada em vigor
da nova regra.
Donde decorre que é perfeitamente possível, no nosso sistema jurídico, aplicar normas tributárias compreendidas em diferentes diplomas (lei antiga e a lei nova) a uma relação ou situação jurídica
de natureza tributária duradoura, não podendo o efeito imediato da lei nova ser considerado, em tais
situações, como representando um efeito retroactivo.
No caso vertente, buscando o enquadramento da previsão do Despacho Conjunto n.º 19080
entre as hipóteses consignadas no art.º 12.º do C.Civil, pode dizer-se que elas se limitam a definir os
termos para a aplicação, em concreto, de um tributo previsto no Decreto-Lei n.º 153/2006, de 7 de
Agosto, não dispondo sobre as condições de validade formal ou substancial do facto tributário ou da
respectiva obrigação tributária, e, por conseguinte, só podem qualificar-se como normas que dispõem
sobre o conteúdo de situações jurídicas já constituídas em face do disposto no art. 17º, n.º 2, do Dec.
Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto.
Neste cenário, essas normas conexionam-se apenas com o direito, sem referência aos factos que
lhes deram origem, pelo que nada obsta, face aos princípios gerais que acima deixámos enunciados, à
aplicação dessas normas às relações tributárias de natureza obrigacional que subsistam à data da sua
entrada em vigor. E limitando-se o despacho em apreço a regulamentar, nos termos expostos, o Dec.
Lei n.º 153/2006, não se pode considerar que a sua aplicação aos contratos em curso represente um
efeito retroactivo.
Por outro lado, e sob a perspectiva constitucional, esclareceu-se o seguinte no acórdão n.º 399/2010,
de 27 de Outubro, proferido pelo Pleno do Tribunal Constitucional a propósito do sentido da retroactividade contido no art. 103º, n.º 3, da CRP: «Proibindo a Constituição a retroactividade da lei fiscal,
cumpre salientar que o seu sentido não é unívoco.
Como sustenta Alberto Xavier, não basta afirmar que a lei fiscal não pode ser retroactiva, pois
a concretização deste princípio envolve sérias dificuldades, atendendo a que se podem descortinar
dentro dele diversos graus, sendo que, do ponto de vista constitucional, alguns são mais gravemente
desvalorados do que outros (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Lisboa 1974, p. 196 e segs; idem,
“O problema da retroactividade das leis sobre imposto de renda”, in Textos Seleccionados de Direito
Tributário, coord. de Sampaio Dória, São Paulo, 1983, p. 77 e segs. Mais recentemente, cfr. Américo
Fernando Brás Carlos, Impostos – Teoria Geral, 3ª ed., Coimbra, 2010, p. 142 e segs).
Assim, um caso em que o facto tributário que a lei nova pretende regular já tenha produzido
todos os seus efeitos ao abrigo da lei antiga e um outro caso em que o facto tributário tenha ocorrido
ao abrigo da lei antiga mas os seus efeitos, designadamente os relativos à liquidação e pagamento,
ainda não estejam totalmente esgotados não terão necessariamente o mesmo desvalor constitucional,
uma vez que a primeira situação é do ponto de vista da eventual afectação da situação jurídica do
contribuinte mais grave que a segunda. E estes dois casos diferenciam-se também de um terceiro em que
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o facto tributário que a lei nova pretende regular na sua totalidade não ocorreu totalmente ao abrigo
da lei antiga, antes se continua formando na vigência da lei nova, como acontece nos presentes autos.
A qualificação que a doutrina atribui a cada uma destas situações não é de todo convergente,
verificando-se, todavia, um certo consenso em considerar a primeira situação descrita como retroactividade autêntica (cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, p. 147; Américo Fernando Brás Carlos, Impostos, p. 145 e segs.; Nuno Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, Vol. II, Lisboa, 1996, p. 414 e segs.).
Em relação aos segundo e terceiro casos enunciados, há quem considere que ambas as situações se
enquadram na retroactividade inautêntica, enquanto outros apenas incluem a segunda situação nesta
categoria, defendendo que o terceiro caso já não se integra em qualquer tipo de retroactividade, mas
sim na retrospectividade (cfr. Américo Fernando Brás Carlos, Impostos, p. 145 e segs.; Nuno Sá Gomes,
Manual de Direito Fiscal, Vol. II, Lisboa, 1996, p. 419 e 420)».
Razão por que se conclui nesse aresto que «(…) dos trabalhos preparatórios da revisão constitucional de 1997 retira-se, por um lado, que o legislador da revisão apenas pretendeu incluir, no n.º 3
do artigo 103.º da CRP, a proibição da retroactividade autêntica, própria ou perfeita da lei fiscal, o
que não é contrariado pela letra do preceito, uma vez que o texto constitucional apenas se refere à
natureza retroactiva tout court. Por outro lado, resulta igualmente dos trabalhos preparatórios, de
forma cristalina, que não se pretenderam integrar no preceito as situações em que o facto tributário
que a lei nova pretende regular não ocorreu totalmente ao abrigo da lei antiga, antes continuando a
formar-se na vigência da lei nova, pelo menos, quando estão em causa impostos directos relativos ao
rendimento (como é claramente o caso dos presentes autos).».
Em face deste entendimento, de que a proibição constitucional contida no art. 103º, n.º 3, da CRP
se reconduz apenas à retroactividade autêntica, própria ou perfeita, que, de resto, era já patente em diversos acórdãos proferidos pelo Tribunal Constitucional (de que se salientam os acórdãos n.º 128/2009,
de 12/3/2009, e n.º 85/2010, de 3/3/2010, publicados no D.R. 2ª série, em 24/4/2009 e em 3/3/2010,
respectivamente), é fora de dúvida que, no caso vertente, tal disposição constitucional não tem aplicação.
Com efeito, na situação que ora se analisa, a obrigação tributária que se consubstancia no pagamento
das comissões, nos termos no Dec.Lei n.º 153/2006, nasce para a beneficiária com a sua participação,
nessa qualidade, em programas de contrapartidas, e, como decorre dos próprios termos do art. 20º,
n.º 4, do Dec.Lei n.º 153/2006, para que remete o n.º 7 do Despacho Conjunto n.º 19080/2008, que o
regulamenta, aplica-se aos contratos em curso, e, por conseguinte, àquelas situações que, revestindo a
natureza de relação jurídica duradoura, persistem à data da injunção.
Por outro lado, nos termos do n.º 1 do Despacho Conjunto n.º 19080, que regulamenta o referido
Decreto-Lei, essas comissões, que se distribuem por três componentes, vão sendo pagas, em momentos tendencialmente distintos, no decurso dessa participação. Aliás, nos termos do n.º 5, alínea a), do
referido despacho, a componente «direito de entrada», aqui em causa, tanto pode ser pago na data da
assinatura do contrato de contrapartidas, como no prazo de 30 dias a contar de expressa notificação
para o efeito.
Ora, ainda que o tributo houvesse sido criado pelo Despacho Conjunto n.º 19080/2008, e visasse
aplicar-se a um facto tributário anteriormente constituído, como defende a Impugnante, a verdade é
que, estando em causa uma relação jurídica duradoura, que perdurava à data da sua entrada em vigor,
não operaria qualquer tipo de retroactividade com relevo para o efeito do comando ínsito no art. 103º,
n.º 3, da CRP, configurando, apenas, uma situação de retrospectividade da lei. Todavia, como se disse,
o tributo foi criado pelo Dec.Lei n.º 153/2006, de 7 de Agosto, e a sua aplicação aos contratos em curso
foi determinada pelo art. 20º, n.º 4 deste diploma legal.
Por outro lado, nunca a referida norma, que determina a aplicação do tributo aos contratos em
curso, se poderia considerar inconstitucional à luz do que dispõe o art. 103º, n.º 3, da CRP, já que, como
vimos, no caso vertente trata-se de uma taxa e não de um imposto. E, como se deixou explicado no
acórdão do Tribunal Constitucional n.º 135/2012, proferido em 7/3/2012, publicado no D.R., 2ª série,
n.º 72, de 11/4/2012, «(…) em matéria de proibição da retroactividade da lei fiscal, a Constituição, no
seu artigo 103º, n.º 3, continua a fazer referência apenas a “impostos”, omitindo a referência às duas
outras aludidas categorias de tributos.(…) Nada indica, nomeadamente os trabalhos preparatórios da
Revisão Constitucional, que, ao estabelecer esta proibição de retroactividade, o legislador constitucional
não tenha tido em mente apenas o conceito de imposto, tendo em conta a distinção estabelecida, no
artigo 165º, n.º 1, alínea i), entre as diferentes categorias de imposto, taxa e contribuições financeiras
a favor das entidades públicas.».
Nesta conformidade, impõe-se concluir que o tribunal recorrido aplicou correctamente a lei, não
merecendo, por isso, qualquer censura.
Improcedem, consequentemente, todas as conclusões do recurso.
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4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — João Valente
Torrão.
(1) In “Noções de Direito Administrativo”, I, pág. 403.
(2) In “Ainda sobre a distinção entre ‘taxa’ e ‘imposto’ na jurisprudência constitucional”, Homenagem a José Guilherme
Xavier de Basto, Coimbra, 2006, 547 s., 570-571,
(3) In “Revista de Legislação e Jurisprudência”, ano 120, pág.151.
(4) In in “Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil”, Almedina, pag. 29 e 18 e 19.
(5) In “O Direito, Introdução e Teoria Geral, Uma Perspectiva Luso-Brasileira”, 10.ª edição revista, Almedina, Coimbra,
1997, pág. 489.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Coligação de oponentes. Artigo 30.º CPC.
Sumário:
I — Embora não haja norma legal que preveja a coligação de oponentes, não haverá
obstáculo a que ela ocorra, se se verificarem os requisitos em que a coligação
é admitida pelo CPC, que é de aplicação subsidiária, nos termos do artigo 2.º,
alínea c), do CPPT.
II — Ou seja, é permitida a coligação de autores quando seja a mesma e única a causa
de pedir, quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou
de dependência, ou quando a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das
mesmas regras de direito, nos termos do artigo 30.º do CPC.
III — Não se verificando qualquer dos referidos requisitos, a coligação de oponentes
constitui excepção dilatória, nos termos do artigo 494.º, alínea f ), do CPC, pelo
que o juiz deve abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância
[alínea e) do n.º 1 do artigo 288.º do CPC].
IV — Tendo os oponentes deduzido oposição com uma causa de pedir comum e outras
próprias de cada um deles, não se justifica que a oposição prossiga para conhecimento daquela, motivo por que não há que notificar os oponentes nos termos
do artigo 31.º-A do CPC.
Processo n.º 702/12-30.
Recorrente: Manuel Gomes de Castro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Manuel Gomes de Castro e Conceição Gomes da Silva deduziram oposição à execução fiscal
que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, reverteu
contra eles por o órgão de execução fiscal os ter considerado responsáveis subsidiários.
Pediram ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que sejam «declarados os Oponentes
partes ilegítimas na presente execução ou não responsáveis pelo pagamento da dívida exequenda»,
invocando, (I) como fundamentos comuns a ambos, (i) a não comunicação dos fundamentos da reversão
na nota de citação (1) (ii) a falta de notificação da liquidação dentro do prazo da caducidade do direito
à liquidação (2) e (iii) a prescrição; (II) como fundamentos exclusivos do Oponente, (iv) a “inexistência
do imposto”, referindo esta à impossibilidade do volume de negócios da sociedade originária devedora
gerar «o montante de IVA que está a ser exigido» (3) e (v) a ausência de culpa na situação de insuficiência patrimonial da sociedade originária devedora e (III) como fundamento exclusivo da Oponente
(vi) o não exercício da gerência de facto.
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1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto começou por conhecer do erro na forma
do processo, invocado pela Fazenda Pública, para, nesse âmbito, considerar que a oposição à execução
fiscal não é o meio processual adequado para conhecer do vício que os Oponentes apelidaram de falta
de fundamentação do despacho de reversão, mas que se reconduz à nulidade da citação por falta de
requisitos, a qual não constitui fundamento de oposição à execução fiscal e deveria ser arguida perante
o órgão de execução fiscal, com possibilidade de reclamação judicial ao abrigo do art. 276.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) de eventual decisão desfavorável.
Ainda no âmbito da apreciação do erro na forma do processo, considerou ainda a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que a “inexistência de imposto” invocada na petição inicial
nunca poderia constituir fundamento de oposição à execução fiscal, sendo que a ilegalidade concreta
da liquidação, que é o que se pretende discutir, não integra fundamento válido de oposição, mas de
impugnação judicial.
Por isso, entendeu que se verifica o erro na forma do processo, pelo que passou a ponderar a
possibilidade de convolar a oposição à execução fiscal para a forma processual adequada, concluindo
pela inviabilidade dessa convolação por terem sido invocados na petição inicial fundamentos típicos
da oposição à execução fiscal, quais sejam a falta de responsabilidade (ilegitimidade substantiva) dos
Oponentes, a prescrição e a falta de notificação dentro do prazo da caducidade, fundamentos subsumíveis, respectivamente, às alíneas b), d) e e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.
De seguida, passou a apreciar a ilegalidade da coligação dos Oponentes, também invocada pela
Fazenda Pública, para considerar que, apesar de a coligação ser possível nas situações em que o Código
de Processo Civil (CPC) a prevê, no caso não se verifica a conexão de que o art. 30.º daquele Código
faz depender a admissibilidade da coligação, designadamente porque nem as causas de pedir invocadas
por um e outro oponente são as mesmas, nem existe prejudicialidade ou dependência entre os pedidos
formulados por um e outro, nem, sendo diferentes as causas de pedir, a procedência dos pedidos depende da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito.
Nesse entendimento, absolveu a Fazenda Publicidade da instância por considerar verificada a
excepção dilatória de ilegal coligação dos Oponentes.
Considerou ainda que, em face da falta de verificação dos pressupostos processuais, estava impedida de conhecer de quaisquer dos fundamentos da oposição à execução fiscal.
Mais considerou não ser de notificar os Oponentes ao abrigo do disposto no art. 31.º-A do CPC,
ou seja, para esclarecerem quais os pedidos que pretendem ver apreciados no processo, «uma vez que
com nenhuma das causas de pedir invocadas, seja a falta de culpa na insuficiência do património, seja
o não exercício da gerência, poderia a oposição prosseguir quanto a ambos os Oponentes».
1.3 Inconformado com essa decisão, o Oponente dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal
Administrativo, recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente
devolutivo.
1.4 O Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1. Contrariamente ao entendimento do Meritíssimo Juiz [do Tribunal] “a quo”, o oponente não
invocou a nulidade da citação mas, outrossim, a não fundamentação da reversão.
2. O despacho de reversão, ao invés do legalmente exigido, não acompanha a citação.
3. O que está em causa, e foi alegado pelo oponente, é a existência de um vício do despacho de
reversão cuja fundamentação não foi sequer dada a conhecer ao oponente.
4. Nessa medida, o meio processual adequado para atacar tal vício é a oposição da execução,
sendo que, na procedência da inexistência de coligação ilegal de oponentes, deve haver pronúncia
quanto a esta questão.
5. Inexiste também coligação ilegal de oponentes, nos termos em que está definida no artigo 30.º
do CPC.
6. Em primeiro lugar, embora integrando a mesma petição, os oponentes deduziram oposições
distintas, com argumentação própria e formulação de pedidos.
7. Não estava vedado aos oponentes apresentarem uma única petição, solução aconselhada por
razões de economia e celeridade processuais de molde a evitar que o Tribunal seja obrigado a conhecer
a mesma questão jurídica em dois processos diferentes.
8. Em segundo lugar, os oponentes não violaram o disposto no artigo 30.º do CPC já que a causa
de pedir é a mesma e, mesmo que assim não fosse, a procedência dos respectivos pedidos sempre estaria
dependente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito.
9. É que os oponentes invocaram, embora não na íntegra, os mesmos fundamentos para as suas
oposições, facto reconhecido na sentença.
10. O Meritíssimo Juiz [do Tribunal] “a quo”, num raciocínio contraditório, sustenta não poder
conhecer dos fundamentos das oposições por haver coligação ilegal de oponentes.
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11. Ora, só depois de verificada a existência ou não da conexão prevista no artigo 30.º do CPC se
poderá concluir se se verifica coligação ilegal de oponentes, constituindo o raciocínio do Meritíssimo
Juiz [do Tribunal] “a quo” uma inversão legalmente inadmissível
12. Mesmo que assim não fosse, o Meritíssimo Juiz [do Tribunal] “a quo” não fez, como podia
e devia, uso da faculdade prevista no artigo 31.º-A do CPC uma vez que, existindo a supra referida
conexão, podiam as oposições prosseguir relativamente a ambos os oponentes.
Foram violados:
Os artigos 2.º e 204.º do CPTT;
Os artigos 30.º, 31.º -A, 288.º e 495.º, todos do Código de Processo Civil».
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento
ao recurso, revogada a decisão recorrida e «substituída por acórdão que ordene a devolução do processo ao tribunal recorrido, para notificação dos oponentes nos termos do art. l2.º n.º 3 CPTA», nos
seguintes termos:
«[…]
1. A alegada falta de inclusão da fundamentação da reversão na citação dos responsáveis subsidiários (art. 23.º n.º 4 LGT) constitui nulidade daquele acto, a arguir perante o órgão de execução
fiscal, sendo eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário (art. 276.º
CPPT)
A convolação da petição de oposição para requerimento de arguição de nulidade está prejudicada
perante a invocação naquela peça processual de fundamentos característicos da impugnação judicial
(ilegalidade da liquidação) e da oposição à execução fiscal (ilegitimidade, prescrição das dívidas
exequendas e falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade – art. 204.º n.º 1
als. b), d) e e) CPPT)
Neste contexto deverão ser apreciados os fundamentos legais passíveis de invocação no meio
processual utilizado, considerando-se sem efeito (insusceptíveis de apreciação) os restantes, por aplicação da solução de questão paralela prevista no art. 193.º n.º 4 CPC.
2. Não se verificam os requisitos legais da coligação de oponentes, face à inexistência de identidade de causas de pedir (art. 30.º n.º 1 CPC/art. 2.º alínea e) CPPT):
-não exercício da gerência de facto (oponente Conceição Gomes da Silva)
-inexistência de culpa na diminuição do património societário (oponente Manuel Gomes de
Castro)
A consequência da coligação ilegal não é a imediata absolvição do exequente da instância, antes
a notificação dos oponentes para, no prazo fixado pelo tribunal, indicarem por acordo, qual o pedido
que pretendem ver apreciado no processo, sob cominação de, não o fazendo, o exequente ser absolvido
da instância quanto a todos eles (art. 12.º n.º 3 CPTA/art. 2.º alínea c) CPPT e art. 31.º-A n.º s 1, 2 e 3
CPC/art 2.º alínea e) CPPT: neste sentido Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e Processo
Tributário anotado e comentado Volume II 2007 p. 408, acórdão STA – Secção de Contencioso Tributário 18.10.2006 processo n.º 232/06)
A solução da imediata absolvição da Fazenda Pública da instância, expressa na decisão recorrida,
embora colhendo inspiração na fundamentação do acórdão STA-SCT 19.11.2008 processo n.º 385/08
não merece a adesão do Ministério Público pelos motivos seguintes:
a) liminarmente, no caso concreto é duvidosa a recusa da coligação de autores porque embora as
causas de pedir sejam inquestionavelmente distintas, a apreciação da procedência dos pedidos depende
da interpretação e aplicação da mesma norma jurídica (art. 204.º n.º 1 alínea b) CPPT);
b) a faculdade da coligação de autores constitui manifestação do princípio da economia processual,
o qual é tributário do princípio da tutela jurisdicional efectiva, na vertente do direito a uma decisão
da causa, com força de caso julgado, mediante processo equitativo (art. 20.º n.º 4 CRP; art. 97.º n.º 1
LGT; art. 96.º n.ºs 1 e 2 CPPT);
c) no caso concreto cada um dos oponentes formulou um pedido, embora de teor idêntico (declaração dos oponentes como partes ilegítimas na execução ou não responsáveis pelo pagamento da
dívida exequenda), fundado nas respectivas e distintas causas de pedir;
d) a melhor aplicação do princípio da economia processual justifica a notificação de ambos os
autores para, mediante acordo, esclarecerem o tribunal sobre o pedido que pretendem ver apreciado no
processo (o pedido formulado pelo autor masculino ou pela autora feminina), desta forma evitando a
apresentação de novas petições como consequência de uma radical e imediata absolvição da instância
quanto a ambos os pedidos;
c) seria incompreensível a absolvição da Fazenda Pública de uma instância em que o autor
formula um pedido adequado ao meio processual utilizado e invoca fundamentos legais de oposição
à execução;
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f) neste contexto afigura-se-nos inconvincente a argumentação aduzida no citado acórdão STA-SCT
recusando a notificação dos autores uma vez que com nenhuma das causas de pedir invocadas poderia
a oposição prosseguir quanto a ambos os coligados, ora recorrentes (cf. sentença fls. 150 in fine)».
1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 Tendo presente que são as conclusões que delimitam o âmbito e objecto do recurso (arts. 684.º,
n.º 3, e 685.º-A, n.º 1, do CPC), as questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber se a Juíza do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto fez correcto julgamento:
Quando entendeu que a alegação aduzida sob a epígrafe «NÃO FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE REVERSÃO» não se refere verdadeiramente à falta de fundamentação da reversão, mas
antes mas à falta de comunicação desses fundamentos com a nota de citação e que este vício integra a
nulidade da citação, não constituindo fundamento válido de oposição (cfr. conclusões 1 a 4);
Quando sustenta não poder conhecer das causas de pedir invocadas e que reconheceu constituírem
fundamento válido de oposição por não estarem verificados os requisitos da coligação dos Oponentes,
quando a conexão entre aquelas pode constituir motivo justificativo da coligação, o que implica que
sejam apreciadas previamente à legalidade da coligação (cfr. conclusões 10 e 11);
Quando entendeu não estarem verificados os requisitos legais para a coligação dos Oponentes
(cfr. conclusões 5 a 9);
Caso não se aceite a legalidade da coligação, quando não notificou os Oponentes para usarem da
faculdade prevista no art. 31.º-A, do CPC, ou seja, para «por acordo, esclarecerem quais os pedidos
que pretendem ver apreciados no processo» (cfr. conclusão 12).
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto não efectuou o julgamento da matéria de
facto de modo destacado, o que bem se compreende em face do teor da decisão proferida: absolvição
da instância.
Em todo o caso, da decisão recorrida extraímos a seguinte factualidade pertinente à decisão:
a) O Serviço de Finanças do Porto-4 instaurou contra uma sociedade uma execução fiscal – à qual
foi atribuído o n.º 3379199501018043 – para cobrança de uma dívida de IRC
b) A essa execução fiscal apensou uma outra – com o n.º 3379-98/1006568 – instaurada contra a
mesma sociedade para cobrança de dívidas de IRS;
c) O Serviço de Finanças do Porto-4 reverteu a execução fiscal contra Manuel Gomes de Castro
e Conceição Gomes da Silva;
d) Em Maio de 2006, os Oponentes fizeram dar entrada no Serviço de Finanças do Porto-4 uma
petição inicial pela qual se vieram opor à execução fiscal.
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Como deixámos já dito, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto absolveu a Fazenda
Pública da instância no processo de oposição à execução fiscal que foi deduzido, através da mesma
petição inicial, por dois revertidos.
Considerou, em síntese, que não se verificam os requisitos legais da coligação dos Oponentes,
uma vez que não existe identidade de causas de pedir, pois, apesar de os Oponentes terem invocado
algumas causas de pedir em comum, invocaram outras que são próprias e exclusivas de cada um deles.
Por outro lado, não existe prejudicialidade ou dependência entre os pedidos formulados por um e outro
Oponente, nem, sendo diferentes as causas de pedir, a procedência dos pedidos depende da apreciação
dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito.
Mais considerou que não há que cumprir o disposto no art. 31.º-A do CPC, «uma vez que com
nenhuma das causas de pedir invocadas, seja a falta de culpa na insuficiência do património, seja o
não exercício da gerência, poderia a oposição prosseguir quanto a ambos os Oponentes».
Previamente, pronunciou-se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto sobre a inadmissibilidade como fundamentos de oposição de algumas das causas de pedir invocadas, tendo inclusive
ponderado a possibilidade de convolação do processo para a forma processual adequada ao conhecimento das mesmas, para concluir pela impossibilidade dessa convolação por subsistirem causas de
pedir adequadas ao processo de oposição à execução fiscal.
O Oponente insurge-se contra a decisão. Sustenta, em síntese, o seguinte:
Ao contrário do que considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, invocou a
falta de fundamentação do despacho de reversão e não a nulidade da citação, pelo que o meio processual
utilizado é o adequado à invocação daquele vício (cfr. conclusões 1 a 4);
Ao afirmar que não pode conhecer dos fundamentos (válidos) de oposição por se verificar a ilegal
coligação dos Oponentes, a Juíza do Tribunal a quo está a inverter a ordem de apreciação das questões,
devendo, primeiro e como condição da legalidade da coligação, verificar se existe ou não conexão entre
os pedidos (cfr. conclusões 10 e 11);
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Não há ilegal coligação dos Oponentes, pois, pese embora tenham deduzido «oposições distintas,
com argumentação própria e formulação de pedidos», podem fazê-lo mediante uma única petição e,
ademais, essa coligação não viola o disposto no art. 30.º do CPC, «já que a causa de pedir é a mesma
e, mesmo que assim não fosse, a procedência dos respectivos pedidos sempre estaria dependente da
apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito» (cfr.
conclusões 5 a 9);
Ao não aceitar a legalidade da coligação, deveria a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto ter ordenado a notificação dos Oponentes para, querendo, usarem da faculdade prevista no
art. 31.º-A, do CPC, ou seja, para «por acordo, esclarecerem quais os pedidos que pretendem ver apreciados no processo» (cfr. conclusão 12).
Daí que tenhamos enunciado as questões a apreciar e decidir nos termos enunciados em 1.9.
2.2.2 FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE REVERSÃO VERSUS FALTA DE
COMUNICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA REVERSÃO
Na parte expositiva da petição inicial, ambos os Oponentes inseriram uma epígrafe que denominaram «FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE REVERSÃO».
Sob essa epígrafe, após referirem que «[n]os termos do n.º 4 do art. 23.º da Lei Geral Tributária “a
reversão… é precedida de audição do responsável subsidiário nos termos da presente Lei e declaração
fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação» (cfr. itens 3.º e 40.º) alegaram
que «como se constata da leitura da nota de citação, esta não fundamenta a reversão, nomeadamente
quanto à tentativa de cobrança da dívida da devedora originária e excussão [4] do seu património»
(cfr. itens 4.º e 41.º).
Em face dessa alegação, considerou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto o seguinte:
«Importa, antes de mais, notar que os Oponentes não invocam a falta de fundamentação do
despacho de reversão, antes referem que a nota de citação não fundamenta a reversão, isto é, que a
declaração fundamentada da reversão não estava contida na citação.
O que está aqui em causa é, assim, a falta de requisitos da citação e que constitui nulidade da
citação no processo de execução fiscal.
Ora, a nulidade da citação para a execução fiscal deve ser arguida perante o órgão de execução
fiscal, podendo reclamar-se da decisão (desfavorável) proferida pelo órgão de execução fiscal por via da
reclamação prevista nos arts. 276.º e sgs. do CPPT (entre muitos, Ac. do STA de 5.5.2010, P. 0125/10).
E, sendo assim, não é a oposição à execução fiscal o meio adequado para conhecer das nulidades
da citação, pois este meio processual só seria o adequado se os Oponentes tivessem sustentado que o
acto de reversão está inquinado de vícios de ordem formal, designadamente a sua falta de fundamentação (cf. Ac. do STA de 11.04.07, P. 172/07)».
Insurge-se o Recorrente contra este entendimento. Sustenta que o vício invocado se refere ao despacho de reversão e, concretamente, é a falta de fundamentação do mesmo; nessa medida, que o meio
processual adequado para atacar o despacho de reversão é a oposição à execução fiscal (5). Vejamos:
Hoje, após algumas hesitações relativamente ao meio processual adequado para atacar o despacho
de reversão com fundamento em vícios formais do mesmo, a jurisprudência há muito se consolidou
no sentido de que é a oposição o meio processual para reagir contra o acto de reversão proferido em
processo de execução fiscal com fundamento na falta de pressupostos, de legitimidade, de fundamentação ou outros vícios que o afectem (6). Nesse sentido, também se pronuncia JORGE LOPES DE
SOUSA (7), que, no entanto, nos dá conta de que a questão não é pacífica, afirmando que «[é] duvidoso
se os responsáveis subsidiários ou outros revertidos poderão impugnar através da reclamação prevista
no art. 276.º do CPPT 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» (8).
Também nós, tal como a Juíza do Tribunal a quo e o Recorrente, aceitamos que a oposição à execução fiscal é o meio processual adequado para atacar o despacho de reversão com fundamento em vício
de forma por falta de fundamentação, que é subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.
Sucede, no entanto, que os Oponentes não alegaram matéria susceptível de integrar o vício de falta
de fundamentação do despacho de reversão. A sua alegação refere-se, isso sim e como bem salientou
a Juíza na decisão recorrida, à falta de comunicação dos fundamentos da reversão quando da citação,
como o exige o n.º 4 do art. 23.º da Lei Geral Tributária (LGT) (9).
Ora, como a jurisprudência tem vindo a dizer reiterada e uniformemente, se a citação do revertido não for acompanhada pela comunicação dos fundamentos da reversão, verifica-se a nulidade da
citação, por falta de observância das formalidades prescritas na lei (cfr. art. 198.º, n.º 1, do CPC), a
arguir perante o órgão da execução fiscal, podendo ser deduzida reclamação, nos termos do art. 276.º
do CPPT, se a arguição for indeferida (10).
Foi nesse sentido que se pronunciou a decisão recorrida que, por isso, nessa parte não merece
censura, assim improcedendo o fundamento de recurso invocado sob as conclusões 1 a 4.
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2.2.3 DO CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS DE OPOSIÇÃO PREVIAMENTE À
AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA COLIGAÇÃO
Se bem interpretamos as alegações de recurso, o Recorrente pretende que deveria a Juíza do
Tribunal a quo, primeiro, ter conhecido dos fundamentos da oposição e, só depois, em face do juízo
formulado, estaria em condições de aferir da existência da conexão prevista no art. 30.º do CPC, em
ordem a averiguar da legalidade da coligação.
Salvo o devido respeito, é manifesto o lapso em que incorre. Como bem salientou a decisão recorrida, louvando-se em jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (11), não pode conhecer-se
do mérito da oposição sem que primeiro se estabeleça a regularidade da instância, designadamente a
verificação de todos os pressupostos processuais.
Na verdade, a ilegal coligação a coligação de oponentes constitui excepção dilatória, nos termos
do art. 494.º, alínea f), do CPC, pelo que, verificada que seja, o juiz deve abster-se de conhecer do
pedido e absolver o réu da instância [alínea e) do n.º 1 do artigo 288.º do CPC].
Ora, perante uma decisão de absolvição da instância, não pode o juiz conhecer dos fundamentos
da oposição.
Por isso, salvo o devido respeito, não faz sentido pretender que deveria conhecer-se dos fundamentos da oposição à execução fiscal com precedência sobre a questão da legalidade da coligação dos
Oponentes
Assim, o recurso também não merece provimento com os fundamentos invocados sob as conclusões 10 e 11.
2.2.4 DA LEGALIDADE DA COLIGAÇÃO DOS OPONENTES
Insurge-se também o Recorrente contra a decisão recorrida na parte em que nesta se julgou ilegal
a coligação dos Oponentes.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, apesar de admitir que a coligação é possível
nas situações em que o CPC a prevê, considerou que no caso não se verifica a conexão de que o art. 30.º
daquele Código a faz depender, designadamente porque nem as causas de pedir invocadas por um e outro
oponente são as mesmas, nem existe prejudicialidade ou dependência entre os pedidos formulados por
um e outro, nem, sendo diferentes as causas de pedir, a procedência dos pedidos depende da apreciação
dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito.
Nesse entendimento, absolveu a Fazenda Publicidade da instância por considerar verificada a
excepção dilatória de ilegal coligação dos Oponentes.
O Recorrente discorda deste entendimento. Alega, em síntese, que «os oponentes não violaram
o disposto no artigo 30.º do CPC já que a causa de pedir é a mesma e, mesmo que assim não fosse, a
procedência dos respectivos pedidos sempre estaria dependente da apreciação dos mesmos factos ou
da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito».
A nosso ver, a decisão recorrida foi bem explícita quanto aos motivos por que entende não estarem
verificados os pressupostos da coligação de autores requeridos pelo n.º 2 do art. 30.º do CPC (12): as
causas de pedir invocadas por um e outro Oponente são diferentes, não existe entre os pedidos formulados qualquer relação de prejudicialidade ou dependência e, sendo diferentes as causas de pedir, a
procedência dos pedidos não depende da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação
das mesmas regras de direito.
Recordemos a redacção dos dois primeiros números do art. 30.º do CPC:
«1. É permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor demandar conjuntamente vários réus, por pedidos diferentes, quando a causa de pedir seja a mesma e única
ou quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência.
2. É igualmente lícita a coligação quando, sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência
dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas».
Ou seja, «aplicando o regime do art. 30.º do CPC, adaptado ao processo de oposição à execução fiscal, será admissível a coligação de oponentes quando a causa de pedir (factos jurídicos de que
emerge o pedido de extinção ou suspensão da execução fiscal) seja a mesma e única e quando, sendo
embora diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da
apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de
cláusulas de contratos perfeitamente análogas» (13).
Começando pela alegação do Recorrente de que a causa de pedir é a mesma.
Causa de pedir, recorde-se, é o facto jurídico que suporta a pretensão deduzida (cfr. art. 498.º,
n.º 4, do CPC); é o facto (ou conjunto de factos) que à luz da ordem normativa desencadeia consequências jurídicas; é o facto jurídico concreto gerador do direito invocado pelo autor e em que este
baseia o pedido.
Os Oponentes invocaram a mesma causa de pedir?
Prima facie, diríamos que algumas das causas de pedir invocadas por ambos os Oponentes são
as mesmas; a saber: a falta de responsabilidade pela dívida exequenda, a prescrição e a falta de notifi-
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cação dentro do prazo da caducidade. Mas, numa análise mais detalhada, concluímos que só a falta de
notificação dentro do prazo da caducidade pode considerar-se como a mesma causa de pedir invocada
pelos dois.
Desde logo, no que concerne à falta de responsabilidade pela dívida exequenda, fundamento invocado por ambos os Oponentes, enquanto o Oponente a faz assentar na falta de culpa pela insuficiência
do património da sociedade originária devedora para responder pelas dívidas exequendas, a Oponente
apoia-a na falta de exercício efectivo de funções de gerência, pelo que não pode afirmar-se que a causa
de pedir seja a mesma.
Por outro lado, a própria prescrição, invocada por ambos os Oponentes como causa de pedir,
apesar de integrar o mesmo fundamento de oposição à execução fiscal, não constitui a mesma causa
de pedir, pois está dependente de factos diferentes para um e outro Oponente, sendo, designadamente,
que eventuais causas de interrupção e suspensão serão diferentes para um e outro.
Só a falta de notificação dentro do prazo da caducidade, porque a notificação relevante será a
que se refere ao devedor originário, e não a dos responsáveis subsidiários (14) (que, para este efeito,
é irrelevante), poderá considerar-se a mesma causa de pedir, uma causa de pedir comum a ambos os
Oponentes.
No entanto, o n.º 1 do art. 30.º do CPC, para permitir a coligação de autores com fundamento na
mesma causa pedir não se basta com a exigência dessa identidade, exigindo ainda que a causa de pedir
seja única (se bem interpretamos a norma, não no sentido de uma só, mas no de que não existam outras
causas de pedir que não sejam comuns a todos os autores).
E bem se entende essa exigência: na verdade, não faria sentido permitir a coligação de autores
que, a par da mesma causa de pedir, invocassem, cada um deles, causas de pedir próprias, sob pena de
as razões de economia processual justificativas da coligação saírem postergadas. É o que se passa no
caso sub judice, em que, a par de uma causa de pedir comum a ambos os Oponentes, existem causas
de pedir próprias de cada um.
Alega também o Recorrente, a fim de justificar a admissibilidade da coligação dos Oponentes que
«a procedência dos respectivos pedidos sempre estaria dependente da apreciação dos mesmos factos
ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito».
Salvo o devido respeito, é manifesta a falta de razão do Recorrente. Tal resulta à evidência no
caso da falta de responsabilidade pelo pagamento da dívida exequenda e pela prescrição, causas de
pedir invocadas por ambos os Oponentes. Relativamente a essas causas de pedir, os factos não serão
seguramente os mesmos e também as regras de direito a aplicar não serão ou, pelo menos, poderão não
ser as mesmas. Na verdade, a fim de integrar a primeira dessa causas de pedir, enquanto o Oponente
alega a falta de culpa pela situação de insuficiência patrimonial da sociedade originária devedora,
a Oponente alega a falta de exercício da gerência; quanto à segunda, como dissemos já, os factos
relevantes, designadamente os que respeitam a eventuais causas de interrupção e de suspensão serão
diferentes para um e outro. O que, tudo, exige ou, pelo menos, pode exigir a interpretação e aplicação
de regras jurídicas diferentes.
Por outro lado, como bem registou a Juíza do Tribunal a quo, também não existe entre os pedidos
qualquer prejudicialidade ou dependência.
O que significa que bem andou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto ao considerar
ilegal a coligação dos Oponentes.
Note-se que nenhum sentido faria ordenar a prossecução da oposição à execução fiscal para conhecer da causa de pedir comum a ambos os Oponentes, absolvendo-se a Fazenda Pública da instância
quanto ao demais. É que, nessa eventualidade, sempre os Oponentes poderiam propor novas oposições
dentro de 30 dias a contar do trânsito em julgado, renovando aí os pedidos com as causas de pedir
próprias de cada um, caso em que as novas oposições se considerariam deduzidas na data em que a
presente oposição deu entrada (art. 31.º, n.º 5, do CPC, aplicável analogicamente). O que significaria
que, em vez das duas oposições que teríamos caso os Oponentes não se tivessem coligado, seríamos
confrontados com três oposições, numa pulverização processual de todo contrária ao princípio da celeridade visado pela possibilidade de coligação de autores.
2.2.5 DA NOTIFICAÇÃO DOS OPONENTES AO ABRIGO DO art. 31.º-A DO CPC
Finalmente, cumpre averiguar se, como sustenta o Recorrente, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deveria, ao invés de ter desde já proferido decisão de absolvição da Fazenda
Pública da instância, ter previamente ordenado a notificação dos Oponentes ao abrigo do disposto no
art. 31.º-A do CPC, ou seja, para, querendo, «por acordo, esclarecerem quais os pedidos que pretendem
ver apreciados no processo».
Na decisão recorrida, a Juíza ponderou essa possibilidade, que afastou com o argumento de que
«com nenhuma das causas de pedir invocadas, seja a falta de culpa na insuficiência do património,
seja o não exercício da gerência, poderia a oposição prosseguir quanto a ambos os Oponentes».
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A nosso ver, em abstracto, a oposição à execução fiscal poderia prosseguir para conhecimento
da única causa de pedir que, a nosso ver, é comum a ambos os Oponentes, qual seja a notificação para
além do termo do prazo da caducidade do direito à liquidação.
Mas, como deixámos já dito, a tal obsta o disposto no n.º 1 do art. 30.º do CPC, que exige que a
causa de pedir susceptível de suportar a coligação de autores seja, não só a mesma, como única. O que
bem se compreende, pois, como também já ficou referido, da prossecução da oposição para conhecimento dessa causa de pedir comum nenhum ganho resultaria, em termos de economia processual, em
face da possibilidade de cada um dos autores coligados poder vir apresentar a sua própria oposição
suportada pela causa ou causas de pedir próprias.
Assim, também entendemos não haver lugar àquela notificação, se bem que por motivo diverso
do considerado na decisão recorrida.
2.2.6 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Embora não haja norma legal que preveja a coligação de oponentes, não haverá obstáculo a que
ela ocorra, se se verificarem os requisitos em que a coligação é admitida pelo CPC, que é de aplicação
subsidiária, nos termos do art. 2.º, alínea c), do CPPT.
II - Ou seja, é permitida a coligação de autores quando seja a mesma e única a causa de pedir,
quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência, ou quando a
procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da
interpretação e aplicação das mesmas regras de direito, nos termos do art. 30.º do CPC.
III - Não se verificando qualquer dos referidos requisitos, a coligação de oponentes constitui excepção dilatória, nos termos do art. 494.º, alínea f), do CPC, pelo que o juiz deve abster-se de conhecer
do pedido e absolver o réu da instância [alínea e) do n.º 1 do art. 288.º do CPC].
IV - Tendo os oponentes deduzido oposição com uma causa de pedir comum e outras próprias
de cada um deles, não se justifica que a oposição prossiga para conhecimento daquela, motivo por que
não há que notificar os oponentes nos termos do art. 31.º-A do CPC.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Embora os Oponentes tenham sujeitado a alegação à epígrafe «NÃO FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DE
REVERSÃO», lida a petição inicial verificamos que o vício imputado é a nota de citação, por falta de comunicação dos fundamentos da reversão.)
(2) (Os Oponentes intitularam esta alegação «CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO».)
(3) (Alegação cujo alcance não atingimos, uma vez que as dívidas em cobrança coerciva não provêem de IVA, mas antes
de IRC e de IRS.)
(4) (Apesar de os Oponentes se referirem a excursão é manifesto o lapso de escrita.)
(5) (Note-se que o tratamento dado à questão na decisão recorrida, ao abrigo do erro na forma do processo, tem implícito o entendimento que tem vindo a ser seguido por este Supremo Tribunal Administrativo, de grande flexibilidade na
interpretação do pedido quando, em face das concretas causas de pedir invocadas, se possa intuir que a verdadeira pretensão
de tutela jurídica é diversa da formulada, pois esta nulidade afere-se pela adequação do pedido à forma processual escolhida
e o pedido formulado pelos Oponentes (que sejam «declarados os Oponentes partes ilegítimas na presente execução ou não
responsáveis pelo pagamento da dívida exequenda»), se interpretado à letra, é inequivocamente ajustado ao meio processual
oposição à execução fiscal.)
6 (Vide, entre muitos outros e por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:
– de 28 de Março de 2012, proferido no processo com o n.º 953/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/aa117a9ebcf12029802579df00345da9?OpenDocument;
– de 16 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 681/11, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 16 de Julho de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.pdf), págs. 2073 a 2077, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d1a730642f5e5544802579510053d871?OpenDocument;
– de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 493/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de
22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1436 a 1439, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/eb917b8839e566f0802579110031faf2?OpenDocument;
– de 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo com o n.º 814/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
24 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 83 a 86, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
84365f9731e90311802576b7003bbba3?OpenDocument.)
(7) (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, anotação 5 ao art. 276.º, volume IV, págs. 274 a 276.)
(8) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit, volume III, anotação 38 c1) ao art. 204.º, pág. 499.)
(9) (Diz o n.º 4 do art. 23.º da LGT:
«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».)
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(10) (Neste sentido, na doutrina, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., anotação 7 b) ao artigo 190.º, págs. 368/369; na
jurisprudência, o acórdão do Pleno desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de
Setembro de 2012, proferido no processo com o n.º 1075/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/94a5eb6a7d13630180257a8700375a1a?OpenDocument.)
(11) (O acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Novembro de 2008,
proferido no processo com o n.º 385/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de Fevereiro de 2009 (http://dre.
pt/pdfgratisac/2008/32240.pdf), págs. 1318 a 1321 também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/28ec4c03317ddd2e8025750800546f07?OpenDocument.)
(12) (Como bem realçou a Juíza do Tribunal a quo, é à luz deste preceito, aplicável ex vi da alínea c) do art. 2.º do CPPT,
que deverá aferir-se a legalidade da coligação.
Neste sentido, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 11 ao art. 206.º, págs. 542/543, com
indicação de jurisprudência.)
(13) (JORGE LOPES DE SOUSA, idem, pág. 542.)
(14) (Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 34 d) ao art. 204.º, págs. 491/492.)

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Matéria de facto. Omissão de pronúncia. Baixa dos autos à 1.ª instância.
Sumário:
I — O teor do parecer do Ministério Público como peça processual que é não pode ser
considerada como invocação de matéria de facto. Inexiste, assim, controvérsia
factual a dirimir, no caso dos autos.
II — O tipo de vício de forma em causa (omissão de pronúncia) traduz-se na violação
do preceituado no artigo 660.º, n.º 2 do CPC, na medida em que estatui sobre o
poder-dever, estritamente vinculado, dos tribunais conhecerem de todas as questões que lhe sejam submetidas pelas partes para tal fim, com excepção daquelas,
apenas, que vejam a respectiva solução prejudicada pela que haja sido dada a
outra ou outras entretanto apreciadas.
III — Ocorrendo nulidade da sentença por omissão de pronúncia, prevista na 1.ª parte
da alínea d) do artigo 668.º do CPC e no artigo 125.º do CPPT, não resta a este
Supremo Tribunal outra possibilidade que não seja a de mandar baixar os autos
ao tribunal de 1.ª instância para que aí se proceda à reforma da sentença em
conformidade com o preceituado no n.º 2 do artigo 731.º do CPC, sabido que o
n.º 1 deste preceito legal exclui a possibilidade de o Supremo suprir a nulidade por
omissão de pronúncia, só a prevendo para as nulidades previstas nas alíneas c)
e e) e 2.ª parte da alínea d) do artigo 668.º do CPC.
Processo n.º 713/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mobitêxtil — Comércio Têxtil, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
MOBITÊXTIL - Comércio Têxtil, S.A., N.I.P.C. 502 620 803, com sede na Rua de D. Manuel
II, 33 - 1º, Porto e deduziu impugnação judicial contra:
- Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) e Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), correspondentes aos anos de 1994 e 1995, bem como os correspondentes juros compensatórios
de ambos os impostos.
Por sentença de 27 de Abril de 2011, o TAF do Porto, julgou procedente a impugnação e anulando
a liquidação em causa. Reagiu a ora recorrente interpondo o presente recurso, para o TCA Norte, o qual
por acórdão de 03/05/2012 se julgou incompetente em razão da hierarquia e considerou competente
este STA.
As alegações do recurso integram as seguintes conclusões:
A. Julgou a Sentença recorrida, procedente, a impugnação deduzida contra os actos de liquidações
de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) e Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), cujo valor global ascende a € 47.265,14, - em esc. 9.475.810,
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B. Que, tiveram por base uma acção inspectiva realizada à Impugnante pelos Serviços de Inspecção
Tributária da Direcção de Finanças do Porto, donde resultou correcção da matéria tributável em sede
daqueles tributos relativamente ao exercício económico do ano de 1995.
C. Em resposta, à invocada questão da “preterição à formalidades legais consubstanciada na
falta do exercício dos demais de audição”, responde o Tribunal afirmativamente, ficando prejudicado
o conhecimento dos demais vícios.
D. Para assim decidir louva-se na seguinte consideração: “a impugnante foi notificada para proceder ao pagamento dos impostos em causa, após a entrada em vigor do C.P.A., mas antes da entrada
em visor da L.G.T., que prevê, na alínea e) do seu art. 2.º, a aplicação subsidiária daquele código (…)
Ora. dos autos é possível concluir que à impugnante não foi dada a oportunidade para se pronunciar.
(...) Ora, tal omissão, viola os artºs 19º alínea c)e23º do CPT. artº 267º n.º 5 da CRP e artºs 8º e 100º
e seguintes do CPA. Assim sendo, e atendendo ao supra descrito, conclui-se ter ocorrido violação do
direito de audiência, com a consequente anulação da liquidação. (neste sentido, vide, acórdão do STA
proferido em 10.11.2010, procº 0671/10).
E. E, em consequência, o Tribunal a quo determinou a anulação das liquidações em causa.
F. Desde logo, de molde a subsumir a situação real respigada dos autos à boa decisão da causa, o
Probatório deverá ser corrigido de acordo com a verdade factual, ao abrigo do disposto no art. 712º,
n.º 1 alínea a) do CPC, pois, não se concorda com a convicção do Tribunal, no que tange a actualidade
dada como assente.
G. Razão pela qual, entende a Fazenda Pública que, face a prova documental produzida, se deve
aditar ao Probatório o seguinte facto:
8- O Exmº Magistrado do Ministério Publico, emitiu parecer no sentido de ser reconhecida e
declarada procedente a excepção de cumulação ilegal, ficando prejudicado o conhecimento do mérito
da impugnação.
H. Neste contexto e com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública
conformar-se com o assim doutamente decidido, porquanto considera existir omissão de pronúncia,
em violação do disposto no art.º 125º do CPPT, da alínea d) do n.º 1 do art.º 668º e do n.º 2 do art.º 660,
ambos do CPC.
I. I.e., foi excepcionada a cumulação ilegal de pedidos, por não se verificarem os requisitos a que
alude o art. 104º do CPPT, que dispõe “Na impugnação judicial podem, nos termos da lei cumular-se
pedidos e coligar-se autores em caso de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de facto
e de direito invocados e do tribunal competente para a decisão.”
J. Apesar de haver uma mesma materialidade subjacente às várias liquidações, estará legalmente
vedada à Impugnante a possibilidade de reagir através da cumulação de que trata o apontado dispositivo,
por não existir a identidade da natureza dos tributos, pese embora a identidade de fundamentos de facto
e de direito invocados e do Tribunal competente para a decisão.
K. Entendemos não poderem cumular-se impugnações de liquidações de IRC e de IVA, atenta a
inexistência de identidade da natureza dos mesmos tributos, que revestem respectivamente a natureza
de Imposto Sobre o Rendimento e Imposto Sobre a Despesa, de acordo com a jurisprudência do venerando STA como neste sentido conclui no Acórdão de 10.03.2005, Recurso n.º 01022/04, e no mesmo
sentido, os Acórdãos desta Secção do STA de 13.03.2002, in Recurso n” 26.732: de 26.03.2003, in
Recurso n.” 131/03 e de 10.03.2004, in Recurso n.º 1911/03.
L. Desta forma, não se mostra admissível à Impugnante/recorrida reagir contra as liquidações
através do mesmo processo judicial, pelo que deveria o douto Tribunal a quo pronunciar-se sobre a
aventada cumulação ilegal de impugnações por falta da identidade dos tributos, que constitui excepção
dilatória inominada, de conhecimento oficioso,
M. E, a ser valorada, como assim entende a Fazenda Pública, daria lugar à absolvição da instância,
nos termos dos art.s 493º, nºs 1 e 2, 494.º, 495.º e 265.º, n.º1, alínea e) do CPC, aplicáveis ex vi art. 2º
alínea e) do CPPT, obstando ao conhecimento do mérito da causa,
N. Conforme entre outros se pronunciou o Acórdão do TCAN de 01.03.2007, Processo n.º 00097/02.
O. Acresce que, verificada tal excepção em sede liminar, porque evidente e insusceptível de reparação, leva a petição inicial ser inferida liminarmente, nos termos dos arts. 234.º-A, do CPC e 110º,
n.1, do CPPT.
P. Donde somos levados a concluir, com a ressalva do sempre devido respeito, que a douta decisão
encontra-se viciada, devendo por esse efeito ser declarada nula.
Q. Ainda e caso o douto Tribunal ad quem assim o não entenda, a Fazenda Pública considera
que não cabe também neste caso, ao Tribunal a quo optar pelo aproveitamento da petição quanto a um
dos impostos em detrimento do outro, mandando seguir a impugnação quanto aquele, por os direitos
do recorrente sempre se encontrarem assegurados com a instauração de novas impugnações no prazo
de um mês a contar desta decisão, nos termos do disposto no art.º 38.º n.º 4 da LPTA, ex vi do art.º 2.º
c) do CPPT, sendo esta a legislação aplicável já que o CPTA entrou em vigor apenas em 01.01.2004.
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R. Por último, não constitui qualquer impedimento o facto de esta questão de cumulação ilegal
de impugnações não ter sido conhecida ate ao presente, designadamente na fase liminar e na fase de
saneamento do processo, porque tal conhecimento não fica precludido nos termos do n.º 5 do art.º 234.º
do CPC, não se havendo formado sobre a mesma caso julgado formal.
S. Ante o que se deixou exposto, salvo o devido respeito, deve ser revogada a sentença recorrida
e julgar verificada a excepção dilatória inominada de ilegal cumulação de pedidos em impugnação
judicial, com a consequente, nesta fase processual absolvição, da fazenda Pública, da instância.
T. Ao não ser assim, reitera-se a nossa convicção de que, constitui causa de nulidade de sentença a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar, considerando-se como tais todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras, como preceituam os art.s 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1,
alínea d) e 660.º n.º 2 do CPC.>>.
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.
Não houve contra-alegações.
Foram colhidos os vistos legais
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1- A ora impugnante, foi notificada para proceder ao Pagamento do IRC do ano de 1995, cujo
termo do prazo para Pagamento voluntário ocorreu em 27.05.1998, cfr. fls. 22 e 23 destes autos e que
aqui se dão por reproduzidas.
2- Foi igualmente notificada para proceder ao pagamento do IVA do período de 1995 e juros
compensatórios cujo prazo para pagamento voluntário ocorreu em 30.06.1998, cfr. fls. 24 a 26 destes
autos e aqui se dão por reproduzidas.
3- As liquidações identificadas em 1 e 2) têm por base uma acção inspectiva realizada à ora impugnante que decorreu entre 27.06.97 e 26.08.97 e que procedeu à correcção da matéria tributável em
sede de IRC e IVA do ano de 1995.
4- Os fundamentos de facto e de direito para as ditas correcções encontram-se exarados no relatório, bem como nas modelos DC 22 e modelos 382 constantes do PA de fls. 94 a 109 e que aqui se
dao por reproduzidas.
5- O relatório da acção inspectiva, bem como as correcções efectuadas através das declarações
de correcção modelos DC 22 e modelos 382, não foram notificados à impugnante.
6 - A presente impugnação judicial foi apresentada em 15 de Setembro de 1998, cfr. fls. 2 destes autos.
7- Os impostos em discussão nestes autos encontram-se regularizados conforme informação
prestada pelo Serviço de Finanças do Porto, 2, e constante destes autos de fls. 94/95 e que aqui se dão
por reproduzidas.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF do Porto, julgou procedente a impugnação e anulando as liquidações
em causa de IVA e IRC.
DECIDINDO NESTE STA
Cabe antes de mais destacar o acerto da decisão do TCA- Norte pois que analisando as conclusões
das alegações de recurso apresentadas pela recorrente, verifica-se que a única questão que se coloca
nos presente autos é apenas de direito, a de se saber se a sentença recorrida padece de nulidade por
omissão de pronúncia, cominada dessa forma pelo disposto no artigo 125.º do CPPT, na alínea d)
do n.º 1 do artigo 668.º e n.º 2 do artigo 660.º, ambos do CPC, ao não conhecer da excepção dilatória inominada de ilegal cumulação de pedidos em impugnação judicial.
É certo que a recorrente veio dizer que nas alíneas F) e G) das conclusões de recurso peticiona
a correcção do probatório e o aditamento da matéria de facto, pelo que não pode ser entendido que o
recurso visa apenas discutir matéria de direito.
Manifesta, pois, uma divergência com o probatório da sentença recorrida. É na alínea G) que a
divergência é concretizada com a indicação do facto que se pretende que seja adicionado: “O Exmº
Magistrado do Ministério Público, emitiu um parecer no sentido de ser reconhecida e declarada procedente a excepção de cumulação ilegal, ficando prejudicado o conhecimento do mérito da impugnação.”
Em suma: pretende a recorrente que seja levado ao probatório o teor do parecer do Ministério
Público junto do Tribunal de 1ª instância.
Ora, as referências a peças que constem do processo não devem ser consideradas como
invocação de matéria de facto - cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo
Tributário, Vol. I, 6ª edição, nota 10 ao artigo 16.º, pp. 223-225 e jurisprudência do Supremo Tribunal
Administrativo aí indicada.
O teor do parecer do Ministério Público como peça processual que é não pode ser considerada
como invocação de matéria de facto.
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E na aplicação deste entendimento ao presente recurso, pode dizer-se que nele supostamente é
posta em causa a factualidade dada como provada, mas não se invocam factos que não hajam sido contemplados e não é feito qualquer juízo sobre questões probatórias. Inexiste, assim, controvérsia factual
a dirimir. A matéria discutida neste recurso resolve-se mediante uma exclusiva actividade de aplicação e
interpretação dos preceitos legais invocados, pelo que se deve concluir, que o presente recurso tem por
fundamento, exclusivamente, matéria de direito sendo competente para a decisão este STA (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).
QUESTÕES A RESOLVER
Saber se o Mmo. Juiz do Tribunal a quo, cometeu omissão de pronuncia ao não conhecer da
excepção suscitada pelo Ministério Público, o qual peticionava a absolvição da instância da Fazenda
Pública com fundamento na cumulação ilegal de pedidos.
Vejamos:
Tanto a recorrente nas suas conclusões de recurso quer o Mº Pº junto deste STA no seu parecer
apontam à decisão recorrida vício de forma, por omissão de pronúncia, que substanciam na circunstância
da decisão recorrida se não ter pronunciado sobre a cumulação ilegal de pedidos, excepção dilatória
inominada que em devido tempo foi suscitada nos autos tendo as partes sido devidamente notificadas
para se pronunciarem querendo.
O tipo de vício de forma em causa traduz-se na violação do preceituado no artigo 660-º, n.º 2 do
CPC, na medida em que estatui sobre o poder-dever, estritamente vinculado, dos tribunais conhecerem
de todas as questões que lhe sejam submetidas pelas partes para tal fim, com excepção daquelas, apenas, que vejam a respectiva solução prejudicada pela que haja sido dada a outra ou outras entretanto
apreciadas.
No entanto, não ocorre omissão de pronúncia, quando o Juiz não tome conhecimento de todos
os argumentos apresentados, desde que se apreciem os problemas fundamentais e necessários à justa
decisão da lide (Cfr. Ac. do STJ de 29/06/1973 e 5/11/1980)
No caso dos autos ocorre, indubitavelmente, omissão de pronúncia pois o tribunal não conheceu
da excepção dilatória suscitada.
Verificando-se a referida omissão de pronúncia a sentença é nula o que se impõe declarar.
Como se decidiu no acórdão deste STA tirado no recurso n.º 316/12-30 de 27/06/2012 em que o
ora relator interveio como 2º Adjunto:
“Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
em consonância, aliás, com o disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil,
é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.
Esta nulidade está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º
n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à
sua apreciação, e de não poder ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe
permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, determinando a violação dessa obrigação a
nulidade da sentença por omissão de pronúncia. E como já explicava o Professor Alberto dos Reis, no
Código de Processo Civil Anotado, Coimbra, 1984, Vol. V, pág. 53, «Quando o artigo 660.º diz – o juiz
deve resolver todas as questões que as partes tiverem submetido à sua apreciação e só essas – o alcance
do ditame coincide precisamente com o que Alfredo Rocco exprime na sua proposição: a sentença deve
incidir sobre tudo o que for pedido e só sobre isso. Com efeito, depois de enunciar a sua tese, Rocco
esclarece-a neste termos:
Pedido é toda a questão que a parte submete ao juiz, todo o ponto acerca do qual reclama dele um
julgamento, um juízo lógico; não é, pois, só a questão principal, a da existência ou inexistência da relação
litigiosa; pedidos são também as questões secundárias que constituem premissas indispensáveis para a
solução daquela. Pedidos não são unicamente os pontos sobre os quais o autor pretende o veredicto do
magistrado, a fim de obter a declaração positiva da relação (reconhecimento do direito que se arroga);
são também os pontos sobre os quais o réu se propõe obter pronúncia negativa (...)».
E, como também acrescenta este autor, «O que importa, em última análise, é o estado da causa
no momento em que se encerra a discussão final (...); até essa altura pode o litígio sofrer modificações;
algumas das questões postas inicialmente podem ter sido resolvidas, abandonadas ou eliminadas; podem outras ter surgido. De modo que, para dar satisfação perfeita às exigências contidas na 2ª parte da
do art. 660.º, o juiz tem de reportar-se ao condicionalismo existente no momento referido; cumpre-lhe
resolver todas as questões pendentes nesse momento e só essas» - ob. citada, pág. 55”.
No caso vertente, a impugnante suscitou uma questão relativa à excepção dilatória que não foi
conhecida.
E o conhecimento dessa questão, não se mostra prejudicado pela solução dada à causa.
Sendo assim, mais não resta que julgar procedente a arguição de nulidade da sentença.
Procedendo este fundamento do recurso, de nulidade da sentença por omissão de pronúncia, prevista na 1ª parte da alínea d) do art.º 668.º do CPC e no art.º 125.º do CPPT, não resta a este Supremo
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Tribunal outra possibilidade que não seja a de mandar baixar os autos ao tribunal de 1ª instância para
que aí se proceda à reforma da sentença em conformidade com o preceituado no n.º 2 do art.º 731.º
do CPC, sabido que o n.º 1 deste preceito legal exclui a possibilidade de o Supremo suprir a nulidade
por omissão de pronúncia, só a prevendo para as nulidades previstas nas alíneas c) e e) e 2ª parte da
alínea d) do artigo 668.º do CPC.
4- DECISÃO:
Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, julgar nula a sentença por omissão de pronúncia
e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que proceda à sua reforma.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Lino Ribeiro — Valente Torrão.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do
artigo 8.º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que,
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa
de justiça”.
Processo n.º 759/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Alberto Amândio Borges Ferreira Carneiro e Outra.
Relator: Ex.mº Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
ALBERTO AMÂNDIO BORGES FERREIRA CARNEIRO e mulher, CRISTINA CABRAL
FERREIRA CARNEIRO, residentes na …………………, freguesia de ………., Mondim de Basto,
interpuseram recurso contra o acto tributário de liquidação que lhe fixou por métodos indirectos o
rendimento tributável no valor de 81.572,60 €, referente ao ano de 2008.
Por sentença de 30 de Março de 2012, o TAF de Mirandela deu provimento ao recurso e condenou
em custas a Fazenda Pública.
A Fazenda Pública pediu esclarecimentos acerca da condenação em custas (cfr. pag. 23 e ss).
Por despacho de fls. 34 o TAF de Mirandela indeferiu o pedido. Reagiu a ora recorrente Fazenda
Pública interpondo o presente recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:
I. No caso do autos a vexatio quaestio reconduz-se a saber se nas situações em que se verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artº 15º do
RCP, se aplica aos processos pendentes anteriores à entrada em vigor da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro,
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portanto - o regime estatuído no n.º 2 do art.º 15º do RCP, não obstante o regime de aplicação da lei no
tempo ínsito no n.º 9 do art.º 8º do mesmo diploma legal.
II. A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e das
Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro.
III. No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz a quo, pelo entendimento de que o n.º 2 do
art.º 15º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, é aplicável aos processos pendentes, e por esse efeito as entidades que se encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa de
justiça, descurando por completo o regime de salvaguarda consignado no artº 8 n.º 9 do RCP, constante
na mencionada lei.
IV. Destarte, não foi esse o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte,
no âmbito do Proc n.º 607/11OBEAVR e do Proc n.º 3428/11BEPRT, o qual considerou, por despacho,
dar sem efeito a notificação para pagamento e a respectiva guia (vd. cópia de notificação e despacho
que se junta como doc. n.º 1 e 2)
V. Entende ainda, o Recorrente que o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juiz a quo, não
é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no n.º 9 do artº 8º da Lei 7/2012 de 13 de
Janeiro.
VI. Os presentes autos tiveram início em 17.01.2012, sendo-lhes, por tal, aplicável o regime de
custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no
Regulamento das Custas Processuais (RCP) — cfr. artigo 26º do Decreto-Lei citado), e com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 52/2011 de 13 de Abril.
VII. O Recorrente encontrava-se dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a) do artigo 15º do RCP na redacção dada pela Lei 52/2011 de 13 de Abril.
VIII. A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, isto sem prejuízo, obviamente, de
a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde
a taxa de justiça se inclui – cf. artigo 447º,nº 1 do CPC e artigo 3º. n.º 1 do RCP) que sejam da sua
responsabilidade.
IX. A introdução do n.º 2 do artº 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
X. Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante
da Lei 52/2011 de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
XI. Ou seja, a Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que
se encontram dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada no
âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.
XII. Logo, e em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça - como no caso do Recorrente -, consagrado no disposto no n.º 9 do
art.º 8º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, afere-se que o referido despacho procede à violação dos referidos
preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal, à exigência, de pagamento de taxa de justiça correspondente ao impulso processual (oposição) apresentado de forma a obstaculizar a pretensão
formulada pelos requerentes.
XIII. Assim, o douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial,
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas normas e como
tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao
pagamento de taxa de justiça.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser o douto despacho recorrido substituído por outro que determine inexistir,
no caso dos autos, lugar ao pagamento de taxa de justiça, assim se fazendo JUSTIÇA.
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
O recorrente acima identificado vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, exarada a fls. 34 em 14 de Maio de 2012.
A decisão recorrida sancionou a conduta da secretaria que juntamente com a notificação da sentença que deu provimento ao recurso interposto do despacho interposto do despacho do DF V. Real que
determinou a avaliação da matéria colectável pelo método indirecto do artigo 89º-A da LGT notificou
o recorrente para no prazo 10 dias pagar a Taxa de Justiça, de que havia sido dispensado, nos termos
do artigo 15.º do RCP, no entendimento de que o estatuído no artigo 15.º/2 do RCP, na redacção introduzida pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro é aplicável à situação em causa.
O recorrente termina as suas doutas alegações com as conclusões de fls. 46/48, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
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Não houve contra-alegações.
A nosso ver o recurso merece provimento.
Sobre a questão do pagamento da taxa de justiça pelas entidades dispensadas do seu prévio
pagamento, nos termos do artigo 15.º do RCP, emitiu o Conselho Consultivo da Procuradoria-geral
da República o Parecer n.º 40/2011. ¹ (Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de
Junho de 2012.)
Nesse Parecer foram extraídas as seguintes conclusões:
“1ª A taxa de justiça corresponde a uma prestação pecuniária que, em regra, o Estado exige aos
utentes do serviço judiciário no quadro da função jurisdicional por eles causada ou de que beneficiem,
como contrapartida do serviço judicial desenvolvido, sendo fixada de acordo com o disposto no artigo 447º, n.º 2, do Código de processo Civil, em função do valor e complexidade da causa, nos termos
constantes do Regulamento das Custas Processuais, e paga, em regra, integralmente de uma só vez, no
início do processo, por cada sujeito processual;
2ª Nos termos do disposto no artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento das Custas Processuais,
o estado, incluindo os seus serviços e organismos, as Regiões Autónomas e as autarquias locais estão
dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça, quando demandem ou sejam demandados nos
tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa contratual e pré-contratual e
relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado;
3ª A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não desonera o sujeito passivo processual
beneficiário da liquidação da taxa que for devida em contrapartida pela utilização e prestação do serviço
judiciário, constituindo, tão-somente um mero adiamento do seu pagamento;
4ª Como se determina no artigo 26.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento das Custas processuais,
a parte vencida, na proporção em que o for, será condenada, nos termos previstos no Código de Processo Civil, ao pagamento, a título de custas de parte, dos valores de taxa de justiça pagos pela parte
vencedora no âmbito do processo;
5ª À luz do regime jurídico das custas constante do Regulamento das Custas Processuais, na
versão anterior às alterações que foram introduzidas pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, a parte
vencedora, na medida em que não é condenada em custas, não tem de proceder, a final, à Liquidação
da taxa de justiça de cujo pagamento fora dispensada;
6ª No âmbito desse regime, sempre que exista dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça,
esta prestação, que a parte vencedora deveria pagar, passará a figurar na conta de custas para ser paga
pela parte vencida, cabendo a esta, portanto, suportar, a final, e na medida do seu decaimento, a totalidade da taxa de justiça do processo, ou seja, a sua própria taxa de justiça e a taxa de justiça da parte
contra quem litigou;
7ª Em conformidade como disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento das Custas Processuais, aditado pela Lei n.º 7/2012, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça devem
ser notificadas conjuntamente com a decisão que decida a causa principal, para efectuar o pagamento
dessa taxa no prazo de 10 dias, que é devido independentemente de condenação a final e do facto de a
decisão ser susceptível de recurso;
8ª Este novo regime é aplicável a todos os processos iniciados a partir de 29 de Março de 2012,
data da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais, na redacção dada pela Lei 7/2012,
conforme prescreve o artigo 8.º, n.º 1 deste diploma”.
O mesmo parecer refere que “Uma vez a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não se
traduz em qualquer forma de isenção, mas antes num mero adiamento do momento em que a parte será
obrigada a liquidá-la, não oferece dúvida alguma de que a parte que tenha litigado com este beneficio,
caso tenha ficado vencida, total ou parcialmente, deverá proceder, no final da acção, após a elaboração
da conta, ao pagamento da sua própria taxa, ou seja daquela que deveria ter liquidado previamente.
Nesta situação, a taxa de justiça que a parte vencedora oportunamente pagou ser-lhe-á reembolsada
pela parte vencida a título de custas de parte.”
No caso em análise temos que o processo foi iniciado antes da entrada em vigor da Lei //2012,
pelo que ao contrário da tese da sentença recorrida, não é aplicável o estatuído no artigo 15.º/2 do RCP,
na redacção introduzida por aquela lei.
Assim sendo, tendo o recorrido ficado vencido na causa, como decorre da decisão que faz fls. 12/17,
apenas terá de pagar a taxa de justiça no final da acção, após a elaboração da conta e não no prazo de
10 dias após notificação para o efeito juntamente com a notificação da conta.
A conduta da secretaria, sufragada pelo despacho recorrido parece ter-se apoiado no Ofício-Circular n.º 39/2011 do DGAJ, que este STA parece ter acolhido no acórdão de 23 de Maio de 2012
² (Proferido no recurso n.º 0246/12, disponível no sítio da Internet www.dgsí.pt.) em que se decidiu
que, num processo iniciado antes de 29 de Março de 2012, a entidade pública, não obstante ter sido
dispensada do prévio pagamento da taxa de justiça e ter obtido ganho de causa está obrigada a liquidar
a taxa de justiça.
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Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando-se
a decisão recorrida, dando-se sem efeito a notificação efectuada ao recorrente para efectuar o
pagamento da taxa de justiça.
Mostram os autos que:
1) Os recorridos interpuseram recurso contra o acto tributário de liquidação que lhes fixou
por métodos indirectos o rendimento tributável no valor de 81.572,60 Euros referente ao ano de
2008.
2) Por sentença de 30/03/2012 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela foi concedido
provimento ao recurso e condenada a Fazenda Pública em custas.
3) Depois de notificado para “no prazo de 10 dias pagar a taxa de justiça do montante do
DUC, nos termos do artº 15º do Regulamento das Custas Processuais” o Director de Finanças de
Vila Real apresentou o requerimento de aclaração constante de fls. 23 a 28.
4) Proferiu então o Mº Juiz o seguinte despacho: “A Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro procedeu
à sexta alteração ao Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de
26 de Fevereiro, designadamente dos art.ºs 2.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 14.º, 15,º, 16º, 17.º, 20.º, 21.º, 22.º,
23º, 24.º, 25º, 26.º, 27.º, 29º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º e 34.º
Entrou em vigor 45 dias após a data da sua publicação (e não no 45.º dia após a sua publicação),
ou seja, no dia 30/3/2012 (cfr. art.º 9). Se assim é, aplica-se a este processo pendente, porque não se
verifica nenhuma das excepções previstas nos n.ºs 4 e 5 do art.º 8.
Por outro lado, e contrariamente ao que o Requerente parece defender, não se vê como é que o
n.º 9 do art.º 8.º daquele diploma se possa reportar a si próprio (Regulamento das Custas Processuais),
quando refere “em virtude da legislação aplicável”. Por um lado, porque a legislação aplicável já tem
a redacção que entrou em vigor no dia 30/3/2012, por outro lado não veríamos como compatibilizar
a última parte desse número 9 (“ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das
Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”) se a “legislação aplicável” não
fosse outra que não aquela que visa alterar.
Assim, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça (como é o caso da FP), independentemente de condenação a final, foi, e bem, notificada, com a decisão que decidiu a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias — art.º 15º,
n.º 2 do RCP.
Custas pela Requerente.”
5) Não se conformando apresentou o Sr. Director de Finanças de Vila Real recurso para este STA
o qual foi admitido.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Mirandela, decidiu condenar a Fazenda Pública em custas, no
entendimento do despacho supra reproduzido em 4).
É desta decisão que discorda o recorrente.
DECIDINDO NESTE STA
A Fazenda Pública não sustenta que não deva, eventualmente, proceder ao pagamento da taxa
de justiça; sustenta, isso sim, que esse pagamento não lhe pode ser exigido neste momento (em que é
notificada da sentença), mas apenas a final. Questiona, pois, a oportunidade em que tal pagamento lhe
está a ser exigido.
É, pois, essa a questão a apreciar e decidir nos presentes autos, a de saber se as entidades que, antes
e depois da nova redacção dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012, estavam dispensadas do prévio pagamento
de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, após condenação em custas por sentença proferida após a
entrada em vigor daquela nova redacção do RCP, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e
prazo fixados no n.º 2 do art. 15.º daquele Regulamento.
As questões que se suscitam nos presentes autos já obtiveram resposta no recurso n.º 906/12
no qual foi proferido acórdão em 10/10/2012.
Vejamos, como se decidiu no mencionado acórdão, que merece a nossa concordância:
“DO MOMENTO EM QUE DEVE SER PAGA A TAXA DE JUSTIÇA
Não se discute no recurso que a Entidade Recorrida, ora Recorrente, esteja sujeita ao pagamento de
taxa de justiça. Note-se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP) e que
esse Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2.º [8] (O art. 2.º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais, nos tribunais administrativos
e fiscais e no balcão nacional de injunções».) aplicável aos processos que correm termos nos tribunais
administrativos e fiscais. E na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas no RCP pela
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, já o Estado não gozava de isenção de taxa de justiça, isenção a que já
há muito fora posto termo [9] (Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo
Código das Custas Judiciais, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro,
mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já sido abolida pelo Código de Processo dos
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Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, cujo art. 189.º dispõe: «O
Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».)
O ora Recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira,
serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças
[cf. arts. 1.º, 3.º, 4.º, alínea f), e 14.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro e arts. 1.
º, 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro], encontrando-se, como tal, dispensado do
pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP [10] (Diz
o art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 — Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa
de justiça: a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões
Autónomas e as autarquias locais, quando demandem ou sejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa contratual e pré-contratual e relativas às relações
laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; [...]».)
A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento,
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4.º do RCP,
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado
art. 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação
da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas um diferimento
ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao custo do serviço
judiciário prestado, há de ser exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez, [11] (Tendo-se eliminado o
sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subsequente) que vigorava no Código
das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96.) no início do processo, por cada parte ou
sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao momento da prática
do acto processual a ela sujeito» (art. 14.º do RCP).
Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa
de justiça?
A Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, louvando-se no n.º 2 do art. 15º do
RCP — que determina: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» — entendeu
que esse momento era o da notificação da sentença por que o Juiz daquele Tribunal deu provimento ao
recurso interposto pelos Contribuintes. Note-se que foi deduzida oposição a esse recurso judicial pelo
Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira e que a taxa de justiça é devida pelo impulso
processual independentemente da posição (lado activo ou passivo) que a parte ocupa no processo, ou
seja, quer a parte seja autor quer seja réu, quer seja recorrente quer seja recorrido, como resulta inequivocamente do disposto no art. 6.º, n.º 1, do RCP.
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, decidindo a reclamação deduzida pelo ora
Recorrente contra essa notificação, entendeu também que era esse o momento para ser paga a taxa de
justiça por quem beneficiava da dispensa do seu prévio pagamento (vide fls. 34 dos autos).
O Recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o pagamento decorrente do n.º 2 do art. 15.º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação daquela
norma ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, que
aprovou o RCP.
Esse art. 8.º é uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação do RCP no tempo,
estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a todos os processos
iniciados após a sua entrada em vigor — 45 dias após a sua publicação, nos termos do art. 9.º —, quer
aos processos pendentes nessa data. No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas
excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa
considerar a prevista no n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores
de dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça.
Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos em que, em virtude
da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa
mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas afinal, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das
Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só lhe
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poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do trânsito
em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. O
que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração
da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo regime não
haja tal dispensa [12] (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º do RCP, que
foram revogadas pelo art, 6.º da Lei n.º 7/20 12, de 13 de Fevereiro.) não pode exigir-se imediatamente
(com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não resulta, como parece
pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se mantém a dispensa do
prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do regime de dispensa), não
possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime de custas estipulou no
n.º 2 do seu art. 15.º [13] (Neste sentido, JOEL TIMOTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas
Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei n.º 7/2012, pág.
30.) Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do regime legal, não há que salvaguardar o
quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo de fazer funcionar o princípio
geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do Código Civil).
Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo
e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade com
o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar,
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos
pendentes (cfr. art. 8º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta interpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma:
«Nos processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente
lei passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa,
excepto se ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa
de pagamento prévio se aplica apenas a esta prestação».
O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa de
justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que ainda
não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá efeitos
exclusivamente em relação a esta prestação.
Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo artigo. Por
isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do Recorrente.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do prévio
pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado o recurso
judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das alterações
que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP.
Por tudo o que ficou dito, entendemos que o recurso não merece provimento.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8.º).
III - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento
do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012
deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça”.
4. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.
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Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Ocupação da Via Pública. Comunicações
Electrónicas. Dupla Tributação.
Sumário
I — A partir da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas),
para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não podem ser cobradas
às empresas que oferecem redes e serviços de comunicação electrónicas acessíveis
ao público quaisquer outras taxas pela instalação de sistemas e equipamentos em
terreno do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização desse domínio, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade
e esta dupla tributação ser inadmissível em matéria de taxas, na medida em que
estas constituem, por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado
benefício e não se poder justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício.
II — É ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada nos
presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio
público municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição de
televisão por cabo.
Processo n.º 780/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública (Município de Lisboa).
Recorrido: Zon Tv Cabo Portugal, S. A.
Relatora: Ex.mª. Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. CATVP – TV CABO PORTUGAL, S. A. (actualmente ZON TV CABO PORTUGAL, S. A.),
com os sinais dos autos, deduziu, no Tribunal Tributário de Lisboa, impugnação judicial do despacho
de indeferimento expresso da reclamação graciosa apresentada contra os actos tributários de liquidação
das taxas de ocupação da via pública, relativos ao ano de 2007, no montante total de 346.137,25 euros,
emitidos pelo Município de Lisboa, requerendo a sua anulação.
1.1. A impugnação foi julgada totalmente procedente, porquanto “a partir da entrada em vigor
da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei nº. 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se
consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista
naquela lei, deixando de lhes ser lícito taxá-las através de tributos ou encargos de outra espécie ou
natureza, cuja cobrança se deve ter, pois, por ilegal”.
Reconheceu-se ainda o direito da impugnante a indemnização por garantia indevidamente prestada
e cujo apuramento se relegou para a execução de sentença.
2. A representante da Fazenda Pública, junto do Município de Lisboa, não se conformando com
a decisão, veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, tendo formulado as seguintes conclusões
das suas alegações:
“I. Vem o presente recurso interposto da douta Sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 5 de
Abril de 2012, que julgou a Impugnação Judicial procedente por considerar que a partir da entrada
em vigor da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a aplicação da taxa municipal de direitos de passagem afasta a taxa de ocupação da via pública, o que acarreta a ilegalidade dos actos de liquidação
impugnados.
II. A sentença Recorrida incorre em vício de erro de direito na interpretação e aplicação das
normas jurídicas, designadamente da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, violando o disposto nos
arts. 238º, n.º 4 e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa, bem como, o n.º 2, do art. 4º,
da Lei Geral Tributária, o n.º 1 do art. 15º, da Lei das Finanças Locais, e n.º 1 do art. 6º, do Regime
Geral das Taxas das Autarquias Locais.
III. A sentença Recorrida concluiu pela ilegalidade dos actos de liquidação da taxa de ocupação
da via pública, com base na interpretação que realiza do art. 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, por considerar que é vedada, à Recorrente, a possibilidade de liquidar à Recorrida taxa distinta
da taxa municipal de direitos de passagem, a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações
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Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, o que representa a acumulação da
taxa de ocupação da via pública com a taxa municipal de direitos de passagem, o que configura uma
duplicação do tributo.
IV. Na verdade, e o contrário do propugnado na douta Sentença Recorrida, a actuação da
Recorrente encontra-se devidamente legitimada e legalmente enquadrada, porquanto, respeita as
normas legais e regulamentares vigentes, não padecendo, em consequência, os actos de liquidação
de quaisquer vícios.
V. Considera a Recorrente que a liquidação e cobrança da taxa de ocupação da via pública está
devidamente legitimada e enquadrada nos poderes, atribuições e competências dos Municípios, consagrados na Constituição da República Portuguesa, na Lei das Finanças Locais e no Regime Geral
das Taxas das Autarquias Locais, porquanto respeita as normas vigentes e os princípios subjacentes
à criação dos diplomas legais e das taxas a cobrar.
VI. Face ao art. 238º da Constituição da República Portuguesa, as autarquias locais dispõem de
património e receitas próprias (n.º 1 do art. 238 e art. 254º, n.º 2), incluindo estas, obrigatoriamente,
as provenientes da gestão do seu património e as cobradas pela utilização dos seus serviços (n.º 3),
podendo dispor de poderes tributários, nos casos e termos previstos na lei (n.º 4).
VII. Com efeito, podem os municípios cobrar taxas por qualquer licença da sua competência, de
acordo com o art. 15º, n.º 1 da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº2/2007, de 15 de Janeiro,
diploma legal aplicável à data da verificação dos factos tributários relativos aos actos impugnados,
“(...) nos termos do regime geral das taxas das autarquias locais”.
VIII. Assim, “As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de
um serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das autarquias
locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”, cfr. previsto no
art. 3º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, em vigor à data da liquidação (art. 18º).
IX. As taxas das autarquias locais podem incidir sobre utilidades prestadas aos particulares ou
geradas pela actividade dos municípios, designadamente, pela concessão de licenças e pela utilização
e aproveitamento de bens do domínio público e privado das autarquias locais - alíneas b) e c), do n.º 1,
do art. 6º, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais.
X. Atendendo ao principio da especialidade, dispõe o n.º 1 do art. 8º do Regime Geral das Taxas
das Autarquias Locais que as taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pelo
órgão deliberativo respectivo, competindo à Assembleia Municipal estabelecer as taxas municipais e
fixar os respectivos quantitativos sob proposta da Câmara, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do
art. 53º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei nº169/99, de 18 de Setembro.
XI. Desta forma, no uso das competências atribuídas, no que respeita à taxa de ocupação da via
pública impugnada vigora o Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública,
aprovado pelo Edital nº101/91, cujo montante se encontra fixado anualmente na Tabela de Taxas e
Outras Receitas Municipais, que para o ano financeiro de 2007, foi aprovada pela Deliberação n.º 97/
AM/2006 (Deliberação n.º 566/CM/2006), publicada no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal nº670,
de 21 de Dezembro de 2006.
XII. É indiscutível que os actos impugnados têm suporte constitucional, legal e regulamentar,
podendo a Recorrente cobrar taxas pela ocupação do domínio público e privado municipal, a que se
reconduz a taxa de ocupação da via pública impugnada.
XIII. A Recorrente no exercício do seu direito, pode, assim, taxar por licenciar o uso especial ou
uso privativo da coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta.
XIV. Existe, na relação entre a Recorrente e Recorrida, uma contraprestação inequívoca, com
carácter de bilateralidade, em benefício exclusivo desta última, que retira vantagens económicas, em
proveito próprio, da ocupação do domínio público municipal, como consequência da titularidade de
licenças de ocupação da via pública concedidas pela Recorrente.
XV. E, ao invés do uso comum do domínio público que obedece à regra da gratuitidade, o uso
privativo observa a regra da onerosidade, sendo, pois, legítimo que quem retira especiais proveitos
da utilização do domínio público retribua pela obtenção dos mesmos.
XVI. A interpretação do Tribunal a quo, redundaria em flagrante desigualdade perante as restantes empresas utilizadoras do domínio público e privado municipal para exercício das respectivas
actividades, com base em títulos jurídicos individuais, pelos quais pagam as correspondentes taxas.
XVII. A interpretação do art. 106º da Lei n.º 5/2004, perfilhada pelo Tribunal a quo não é consentânea com os normativos constitucionais, coagindo os poderes tributários e regulamentares das
autarquias locais, estatuídos nos art.s 238º e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa.
XVIII. A entrada em vigor da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, que aprovou a Lei das Comunicações Electrónicas, veio transpor para o nosso ordenamento jurídico as Directivas 2002/20/CE
(directiva-autorização) e 2002/21/CE (directiva-quadro), e veio permitir aos municípios a cobrança
da taxa municipal de direitos de passagem, como contrapartida dos direitos e encargos relativos à
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas
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que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para
todos os clientes finais do correspondente município, de acordo com o n.º 2 do art. 106º.
XIX. Contudo, tal normativo, além de permitir a cobrança da taxa municipal de direitos de
passagem, não veda aos municípios a possibilidade de cobrança de outras taxas municipais de outra
natureza que não a taxa municipal de direitos de passagem, nem tal proibição se extrai daquelas
directivas comunitárias.
XX. Em matéria de direito comunitário, a douta Sentença recorrida limita-se a referir as directivas
comunitárias invocadas pela Recorrida, sem que contudo explicite a razão pela qual se consideram
ilegais os actos de liquidação da taxa de ocupação da via pública impugnados, em virtude da transposição para a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.
XXI. A Directiva 2002/20/CE, de 7 de Março de 2002 (directiva-autorização), prevê no seu art. 13º,
sob a epígrafe “Taxas aplicáveis aos direitos de utilização e direitos de instalação de recursos” que
os “Estados-Membros podem autorizar a autoridade competente a impor taxas sobre os direitos de
utilização das radiofrequências, ou números ou direitos de instalação de recursos em propriedade
pública ou privada que reflictam a necessidade de garantir a utilização óptima desses recursos. Os
Estados-Membros garantirão que tais taxas sejam objectivamente justificadas, transparentes, não
discriminatórias e proporcionais relativamente ao fim a que se destinam e terão em conta os objectivos
do art. 8º da Directiva 2002/21/CE (directiva-quadro).”.
XXII. Por sua vez, a Directiva 2002/21/CE (directiva-quadro), de 7 de Março de 2002, veio
estabelecer um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas,
definindo os objectivos de política geral e princípio de regulamentação cometidos às autoridades reguladoras de cada Estado-Membro, referindo-se no seu art. 11º, aos direitos de passagem, disciplinado
os princípios e garantias a que deverão submeter-se.
XXIII. Do art. 24º, n.º 1, alínea b) da Lei das Comunicações Electrónicas, decorre o direito de
as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas utilizarem o domínio público
em condições de igualdade para a implantação, a passagem ou o atravessamento necessário à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos, devendo as autoridades com jurisdição sobre o
espaço público elaborar e publicitar procedimentos transparentes, céleres e não discriminatórios no
que respeita ao exercício do direito de utilização do domínio público.
XXIV. E no art. 106º da mesma Lei disciplina-se a taxa municipal de direitos de passagem, devendo esta observar as condições de igualdade, transparência e os princípios referidos na directiva-quadro.
XXV. Da interpretação conjugada de tais normativos, assim como de qualquer outro normativo
da Lei das Comunicações Electrónicas, não se prevê que a estatuição da taxa pelos direitos de passagem exclua a possibilidade de cobrança de quaisquer outras taxas municipais, designadamente, do
pagamento das taxas devidas pela ocupação domínio público e privado municipal.
XXVI. Por outro lado, o n.º 4 do art. 106º da Lei das Comunicações Electrónicas preceitua: “o
Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, passagem ou
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à sua actividade, à
superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões Autónomas”, o que
não impossibilita os municípios de liquidar e cobrar taxas pela ocupação da via pública uma vez que
tal norma legal apenas respeita ao domínio privado e público do Estado e das Regiões Autónomas.
XXVII. O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio invocado pela Recorrida como fundamento
nos presentes autos e referido pelo Tribunal a quo, não é aplicável à situação dos presentes autos, em
virtude de as taxas ora controvertidas serem de carácter anual e não fraccionáveis, anteriores à sua
entrada em vigor.
XXVIII. Até porque as normas regulamentares que sustentam a liquidação e cobrança da taxa sub
judice não foram revogadas com a entrada em vigor da mencionada Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro,
e muito menos produziu tal efeito sobre a própria Lei da Finanças Locais.
XXIX. Nem tão pouco se pode admitir que o legislador procedeu à alteração do regime a que se
encontra submetida a ocupação do domínio público municipal, com a consequente revogação, atento
o facto de no art. 127º da Lei n.º 5/2004, sob a epígrafe “Norma revogatória” onde estão elencados
os diplomas revogados por esta lei, não existir qualquer referência nem à revogação dos diplomas
regulamentares supracitados, nem à necessidade da sua adequação nesta matéria, sendo certo que,
com a vigência da actual Lei das Finanças Locais e do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais,
diplomas posteriores à Lei das Comunicações Electrónicas, peremptoriamente se disciplina a possibilidade legal dos municípios cobrarem taxas pela utilização e aproveitamento do domínio público e
privado municipal, cfr. arts. 15º e 6º, n.º 1, alíneas b) e c).
XXX. No caso dos autos, está em causa a cobrança de uma taxa de ocupação do espaço público
prevista no Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, aprovado pelo
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Edital nº101/91, e que a tal taxa não é sequer feita qualquer referência na Lei das Comunicações
Electrónicas.
XXXI. Ao contrário do entendimento do Tribunal a quo, com a entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas não deixou de se poder liquidar taxas de ocupação do domínio público por
não existir coincidência entre os elementos objectivos e subjectivos da taxa municipal de direitos de
passagem e da taxa de ocupação da via pública. A taxa municipal de direitos de passagem visa taxar
realidade tributária diferente da subjacente à taxa de ocupação da via pública.
XXXII. De facto, a taxa municipal de direitos de passagem é cobrada ao consumidor final, com
referência ao valor da facturação, enquanto a taxa de ocupação da via pública é debitada ao operador consoante a área de ocupação. Na taxa municipal de direitos de passagem tributa-se a faculdade
concedida pelo município que permite à operadora prestar o correcto e correspondente serviço contratado com o cliente final. Na taxa de ocupação da via pública tributa-se o uso e ocupação que se
faz do domínio público.
XXXIII. O que se pretendeu com a criação da taxa municipal de direitos de passagem, não foi
tributar o direito à ocupação do solo público, e a correspondente autorização por parte da entidade
municipal competente, mas sim tributar a faculdade concedida pelo Município que permite às empresas,
onde se insere a Recorrida, prestar o serviço contratado com o cliente final.
XXXIV. A contraprestação na taxa municipal de direitos de passagem consiste na utilização, pelos
clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela operadora, equipamentos estes que possibilitam aos
mesmos consumir o serviço de comunicação electrónica que lhes é prestado pela operadora através
da utilização dos recursos instalados no domínio público.
XXXV. Só assim se justifica que na taxa municipal de direitos de passagem o sujeito passivo seja
o cliente final dos serviços de comunicações electrónicas, o qual se encontra vinculado ao respectivo
pagamento, cfr. n.ºs 2 e 3, do art. 106º e n.º 1, alínea c), n.º 2 alínea a) e n.º 4 do art. 5º, ambos da Lei
n.º 5/2004.
XXXVI. A própria directiva-quadro diz-nos que o objectivo da sua criação foi facultar aos cidadãos o direito ao acesso a infra-estruturas e serviços de baixo preço e de grande qualidade e a uma
vasta gama de serviços (Considerando 4).
XXXVII. A actividade da Recorrida implica ocupação do domínio público municipal, enquadrando-se no âmbito de incidência do Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública,
condicionando a ocupação, a prévio licenciamento municipal e ao correspondente pagamento de taxas,
cfr. arts. 6º, 9º e seguintes e 35º todos do Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da
Via Pública.
XXXVIII. Verificando-se o facto tributário, dado que a taxa impugnada constitui contrapartida
devida pelo particular, em virtude do licenciamento do uso privativo, que efectua do domínio público
municipal, inexiste qualquer disposição que afaste a incidência dos tributos ora controvertidos, a
Recorrente procedeu à correspectiva liquidação, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2, do art. 36º, da
Lei Geral Tributária.
XXXIX. A Recorrida quando utiliza o solo ou subsolo municipal actua tal como qualquer outro
utilizador comum, ou seja mediante o pagamento de uma taxa, a qual constitui a contrapartida para
o município decorrente de tal ocupação/utilização.
XL. 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 de utilização do domínio público. O uso privativo do domínio
público por um particular não é gratuito: pela sua obtenção, como pelo exercício das actividades que
com ele se proponha prosseguir, tem o interessado de efectuar diversas prestações de carácter pecuniário a favor da Administração.
XLI. O tributo em causa resulta da utilização individualizável do domínio público — via pública
-, estando, desta forma, preenchida a essência do conceito de taxa, vertido no art. 4º da Lei Geral
Tributária e ainda das normas do Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, ficando a Recorrida sujeita ao pagamento da taxa devida pela ocupação do domínio público
municipal, uma vez que a mesma prossegue uma actividade de natureza comercial visando a obtenção
de lucros, e no exercício da sua actividade utiliza o domínio público, fazendo-a em condições distintas
de qualquer utilizador comum.
XLII. A liquidação da taxa de ocupação da via pública não viola os princípios da equivalência,
proporcionalidade e igualdade tributária.
XLIII. Do mesmo modo, não são discriminatórias, pois aplicam-se a todas as empresas de redes
que não estejam isentas destas taxas por força de normativo expresso nesse sentido.
XLIV. A Sentença recorrida concluiu pela existência de dupla tributação, entendendo que a taxa
de ocupação da via pública viola as regras da taxa municipal de direitos de passagem, nomeadamente
o art. 106º da Lei n.º 5/2004, fazendo assim uma errada interpretação da norma jurídica, reportando
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os requisitos inerentes à taxa municipal de direitos de passagem sejam reportados à taxa de ocupação
da via pública.
XLV. Esta interpretação não é consentânea com as normas jurídicas e regulamentares vigentes,
pois a taxa municipal de direitos de passagem é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação
da via pública, sendo reguladas por diferentes diplomas legais e regulamentares.
XLVI. Não existe uma sobreposição de normas que visem a tributação da mesma realidade e
com idêntica finalidade, porque a sua incidência objectiva e subjectiva é diferente, não se verificando
qualquer situação de dupla tributação entre a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa de
ocupação da via pública.
XLVII. Pelo exposto, deverá o Tribunal ad quem revogar a sentença ora Recorrida, com todas
as consequências legais.
Nestes termos e nos demais de Direito conclui-se, invocando o douto suprimento de V. Exas.,
pela revogação da douta Sentença recorrida, mantendo-se o acto de liquidação impugnado, assim se
fazendo a já costumada JUSTIÇA.
3. A ZON TV CABO PORTUGAL, S. A., veio contra-alegar e pedir a ampliação do objecto do
recurso. Extraem-se as seguintes conclusões das suas contra-alegações:
“I. O presente recurso foi interposto pelo MUNICÍPIO DE LISBOA da sentença proferida no
âmbito do processo de Impugnação n.º 582/07.6BELRS do Tribunal Tributário de Lisboa em que a
Recorrida impugnou a (i)legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública
emitidos pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, com referência ao ano de 2007, no valor total de € 346.137,25
e, bem assim, a decisão de indeferimento expresso da reclamação graciosa deduzida contra aqueles
actos de liquidação.
II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela ora
RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem
(TMDP) e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de incidência que visam
a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade.
III. Sustenta, a Recorrente a não existir qualquer dupla tributação, dado entender que a TMDP
e a Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública têm naturezas diferentes, e incidem, por sua vez, em
situações diversas (cf. página 17 das alegações de recurso da Recorrente).
IV. Neste contexto, perfilha ainda a RECORRENTE, nas suas alegações de recurso, o entendimento segundo qual a TMDP é uma taxa que tem por fundamento legal a Lei n.º 5/2004, de 10 de
Fevereiro, que estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações, enquanto
a Taxa de Ocupação da Via Pública tem por fundamento o Regulamento das Taxas e Outras Receitas
do Município, que por sua vez se legitima na Lei das Finanças Locais.
V. Sucede, porém, que o âmbito de aplicação subjectivo da Lei das Finanças Locais é mais amplo do que da Lei das Comunicações Electrónicas, pois, enquanto esta apenas se aplica às empresas
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações, a Lei das Finanças Locais é aplicável a um
conjunto mais amplo de empresas. No entanto, verifica30se que existe nas duas leis uma sobreposição,
ainda que parcial, quanto ao seu âmbito de aplicação subjectivo, ou seja, ambas as leis são aplicáveis
às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público.
VI. Com efeito, resulta do disposto no artigo 106º, n.º 1 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a
proibição da cobrança de Taxas de Ocupação da Via Pública que visem tributar a utilização desta por
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, através da
implantação, passagem ou atravessamento necessários à instalação dos seus sistemas, equipamentos
e demais recursos, decretando em consequência a anulação dos actos impugnados. Nessa medida,
como Lei especial, a Lei das Comunicações Electrónicas, determina, nestes casos, o afastamento da
Lei Geral, a Lei das Finanças Locais.
VII. Acresce, que, contrariamente ao que parece ser o entendimento da RECORRENTE, a Lei
das Comunicações Electrónicas em nada colide com a autonomia financeira dos Municípios para gerir o seu património, apenas proíbe que seja cobrada qualquer outra taxa às empresas que oferecem
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em virtude da instalação dos
sistemas, equipamentos e demais recursos que impliquem a utilização do domínio público municipal e
que tenham como contrapartida a utilização desses bens, sob pena de se estar a tributar duplamente
a mesma realidade.
VIII. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de
passagem”, encontra-se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva autorização — a Directiva 2002/20/CE e, na directiva-quadro — a Directiva 2002/21/CE, que
visam, para além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra-estrutura
de comunicações de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a
harmonização e simplificação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de
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comunicações electrónicas (cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Directiva 2002/20/CE).
IX. De acordo com o disposto no artigo 11.º da directiva-quadro, os “direitos de passagem”
correspondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações de instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos
Estados-Membros a possibilidade de imporem taxas sobre estes “direitos de passagem” às empresas
autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e
não aos clientes destas ou a quaisquer outras entidades).
X. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13.º da directiva autorização são as únicas que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás,
se depreende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um
quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas,
apenas sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do
artigo 46.º do Tratado (...)”.
XI. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das
taxas a que alude o artigo 13.º da directiva autorização, mais nenhum encargo ou condição pode
ser imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de
direitos de passagem.
XII. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a Lei n.º 5/2004, de 10 de
Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.º sob a epígrafe “Direitos
de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas
acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igualdade, para
a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários à instalação dos respectivos sistemas e
equipamentos.
XIII. Estabelecendo-se neste mesmo Diploma, a TMDP em contrapartida dos “direitos e encargos
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos
das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em
local fixo, dos domínios público e privado municipal” (cf. n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de
10 de Fevereiro).
XIV. Com a entrada em vigor da TMDP, foram, assim, tacitamente revogadas as disposições dos
regulamentos camarários que, em conformidade com o estabelecido na Lei das Finanças Locais e no
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem a cobrança de outras taxas que tributem a
mesma realidade tributada pela TMDP.
XV. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar os benefícios
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especificamente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outras taxas
municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e,
consequentemente, os actos de liquidação objecto do presente recurso, nessa medida, ilegais.
XVI. Acresce que, se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma
forma de TMDP a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser justificada, como não foi,
nos termos do artigo 13.º da directiva autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), ou seja,
do ponto de vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e, para
além do mais, ter em conta os objectivos do artigo 8.º da Directiva 2002/21/CE (directiva-quadro),
e encontrar-se limitada ao montante de 0,25%, sobre o valor de cada factura, o que manifestamente
não se verifica em face do teor das normas regulamentares aplicáveis, pelo que os actos de liquidação
impugnados são também por este motivo ilegais, devendo ser anulados em conformidade.
XVII. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE,
mantendo-se em consequência a douta sentença recorrida, que não merece qualquer censura assim se
mantendo a anulação dos actos impugnados.
XVIII. Na douta sentença recorrida não foram conhecidos todos os fundamentos avançados pela
ora RECORRIDA na sua petição de impugnação para sustentar a anulação dos actos de liquidação
impugnados, pelo que, prevenindo a necessidade da sua apreciação, a ora RECORRIDA requer a
ampliação do objecto do recurso, em conformidade com o disposto no art. 684º-A, n.º 1 do Código de
Processo Civil, aplicado ex vi do artigo 2º, alínea e) do Código do Procedimento e Processo Tributário
e artigo 2º, alínea d), da Lei Geral Tributária, com os seguintes fundamentos não apreciados em primeira instância e que quer, agora, a titulo subsidiário, ver apreciados, sendo certo que a apreciação
por parte deste Venerando Tribunal destes restantes vícios dos actos de liquidação impugnados sempre
se afigura resultar do artigo 715.º n.º 2 do Código de Processo Civil.
XIX. Assim, sem prejuízo do exposto, os actos de liquidação contestados são, ainda, ilegais, devendo
ser anulados em conformidade, uma vez que no procedimento de liquidação não foram respeitados os
mais elementares direitos e garantias da RECORRIDA.
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XX. Dos ofícios através dos quais a RECORRENTE procurou promover a notificação à RECORRIDA dos actos de liquidação impugnados, não resulta a necessária fundamentação de direito, uma vez
que em momento algum são identificadas as concretas normas legais ou regulamentares aplicáveis.
XXI. Não se pode deixar de sublinhar quanto à falta de fundamentação dos actos impugnados, que
não foi sequer possível à RECORRIDA identificar o Regulamento Municipal aparentemente aplicado
pelo Município de Lisboa, como revela o facto de se ter presumido estar em causa o Regulamento
sobre Ocupação da Via Pública com Tapumes, Andaimes, Depósitos de Materiais, Equipamentos e
Contentores para Realização de Obras (Doc. 6 junto com a petição de Impugnação Judicial), quando
de acordo com as alegações de recurso da recorrente terá sido aplicado o regulamento geral do de
Reabilitação Urbana e Ocupação da Via Pública (cf. Ponto xii das conclusões da Recorrente).
XXII. Deste modo, os actos tributários de liquidação das taxas, do ano de 2001, ora em crise
estão inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação e consequente violação dos artigos 77º,
n.º 1, da Lei Geral Tributária e 125º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo, devendo ser
anulados em conformidade (cf. artigo 135.º do Código de Procedimento e Processo Tributário).
XXIII. Mas mais, o artigo 112º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa determina que os
regulamentos devem indicar expressamente as leis que definem a competência objectiva e subjectiva
para a sua emissão.
XXIV. No caso em apreço o Regulamento sobre Ocupação da Via Pública com Tapumes, Andaimes, Depósitos de Materiais, Equipamentos e Contentores para Realização de Obras não indica as
suas leis habilitantes, pelo que o referido regulamento padece ainda de inconstitucionalidade formal,
por violação da supra citada disposição constitucional, sendo os actos de liquidação impugnados, por
consequência, também ilegais.
XXV. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do
regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por
violação dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio dar
origem, quer por via da inconstitucionalidade do regulamento Municipal concretamente aplicável, os
actos de liquidação contestados, são manifestamente ilegais, devendo ser anuladas em conformidade
e, consequentemente mantida a sentença recorrida que decretou já a sua anulação.
NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO APLICÁVEIS, SEMPRE COM O DOUTO SUPRIMENTO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, DEVERÁ SER CONSIDERADO IMPROCEDENTE O
RECURSO APRESENTADO PELA RECORRENTE, E ASSIM, CONFIRMADA A DOUTA SENTENÇA
RECORRIDA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DOS ACTOS DE LIQUIDAÇÃO IMPUGNADOS
E A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NO PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR GARANTIA
INDEVIDAMENTE PRESTADA”.
4. Notificada das contra-alegações e da ampliação do objecto do recurso, a Representante da
Fazenda Pública veio apresentar a sua resposta, da qual se destacam as seguintes conclusões:
“I. A presente Resposta vem apresentada, nos termos do n.º 8 do artigo 685º do Código de Processo Civil aplicável ex vi alínea e) do artigo 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
da Ampliação do Objecto do Recurso deduzida pela Recorrida nas suas Contra-Alegações.
II. A Recorrida sustenta na ampliação do objecto do recurso, em primeiro lugar, a falta de fundamentação da notificação dos actos de liquidação em causa, inquinados de vício de forma, por não
existir qualquer referência às normas legais ou regulamentares ao abrigo das quais foram efectuadas
as liquidações da taxa de ocupação da via pública do ano de 2007, em violação do disposto no art. 77º
da Lei Geral Tributária e no art. 125º do Código de Procedimento Administrativo.
III. Porem, ao contrário do entendimento perfilhado pela Recorrida, o acto notificado está devidamente fundamentado, atenta a fundamentação de direito dos actos em causa constar do verso das
facturas notificadas à Recorrida, que juntou com a Petição Inicial como Doc. n.º 2, mais concretamente
na parte denominada “CONDIÇÕES”, onde se refere: “São aplicáveis as demais condições previstas
nos regulamentos de ocupação da via pública e mobiliário urbano (aprovado pelo Edital n.º 101/91 de
10 de Abril) e de publicidade (aprovado pelo Edital n.º 35/92 de 19 de Março), bem como os capítulos
respectivos da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais aprovada para o ano em curso (...)”,
com indicação do local para a sua consulta.
IV. Assim, não assiste razão à Recorrida quando refere que a Recorrente não identifica as normas
legais e regulamentares aplicáveis aos actos de liquidação impugnados, não lhe sendo sequer possível
identificar o regulamento municipal aplicável. A Recorrida não necessitava de ter presumido que foi
aplicado o Regulamento sobre Ocupação da Via Pública com Tapumes, Andaimes, Depósitos de Materiais, Equipamentos e Contentores para Realização de Obras, por constar do verso da notificação
das liquidações qual o regulamento municipal aplicável.
V. Com efeito, e já explanado pela Recorrente nas suas Alegações de Recurso, à liquidação impugnada aplica-se o Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, aprovado
pelo Edital n.º 101/91, e não um denominado regulamento geral de Reabilitação Urbana e Ocupação
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da Via Pública, a que a Recorrente nunca se referiu nas suas Alegações, ao contrário do aduzido pela
Recorrida nas Contra - Alegações no penúltimo parágrafo do ponto 23. e na Conclusão XXI
VI. Ademais, o montante da taxa foi fixado na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais do
ano de 2007, atenta a ocupação efectiva e o valor unitário, o que se constata das mencionadas facturas,
onde se refere expressamente DESIGNAÇÃO, LOCAL/MATRÍCULA, QT. Efc, Qt. Calc., VL. UNIT.,
PER, referindo-se estes campos à quantidade efectiva da ocupação em causa, à unidade da mesma, ao
valor unitário aplicável ao tipo de ocupação, ao período a que mesma respeita e à taxa apurada após
a aplicação daqueles vectores, individualizado para cada uma das várias ocupações em causa.
VII. A fundamentação dos actos de liquidação é suficiente para a Recorrida ficar habilitada
conhecer a disciplina jurídica que lhe está subjacente, disciplina que resulta, clara e inequívoca do
conteúdo da notificação da liquidação, bem como é perceptível a um destinatário normal a fundamentação de facto da liquidação da taxa em concreto, atenta a referência expressa à quantidade efectiva,
à quantidade calculada, o valor unitário, o período e a taxa, com referência à designação e ao local
da ocupação.
VIII. A Recorrida na posse destes elementos, ficou devidamente habilitada para reagir, graciosa
e contenciosamente, contra os actos de liquidação, o que fez, conforme se encontra expresso nos
presentes autos.
IX. A este propósito, e sem conceder, a Recorrida, no caso da alegada falta de fundamentação
do acto notificado, tinha ao seu dispor o meio legal para solicitar a notificação ou a passagem de
certidão que contenha os elementos considerados em falta, previsto no art. 37º do CPPT, o que não
logrou fazer. Assim, o alegado vício da notificação a existir, fica sanado, e, consequentemente, o acto
notificado é eficaz em relação à Recorrida.
X. A este propósito louva-se a Recorrente na Douta jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, designadamente, no Acórdão de 12.02.2009, proferido no processo n.º 0910/08; Acórdão de
05.03.2009, Processo n.º 0787/08 e Acórdão de 26.06.91, proferido no Processo n.º 010457.
XI. Os actos de liquidação encontram-se, assim, devidamente fundamentados, não violando o disposto no art. 77º da Lei Geral Tributária e no art. 125º do Código do Procedimento Administrativo.
XII. Está, de igual modo, desprovido de fundamento a alegada falta de indicação da lei habilitante
do Regulamento Municipal sobre Ocupação da Via Pública com Tapumes, Andaimes, Depósitos de
Materiais, Equipamentos e Contentores para Realização de Obras, que a Recorrida pressupõe aplicável
à liquidação dos actos impugnados, por não indicar a sua lei habilitante, em violação do art. 112º,
n.º 8 da Constituição da República Portuguesa, pelo que não pode aquele servir de sustentação legal
a qualquer acto tributário e as liquidações em apreço deverão, também, com este fundamento, ser
anuladas.
XIII. A Recorrente sublinhou na presente, e ficou, do mesmo modo, expresso na Contestação e
nas Alegações de Recurso, que a liquidação subjacente aos actos impugnados assenta no mencionado
Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, constante do Edital n.º 101/91,
de 10 de Abril e nas disposições da Tabela de Taxas e
Outras Receitas Municipais em vigor para o ano correspondente ao da liquidação — 2007, o
que, de resto, também, resulta da sua notificação.
XIV. Nesta matéria dispõe o n.º 7 do art. 112º da CRP: “Os regulamentos devem indicar expressamente as leis que visam regulamentar ou que definem a competência subjectiva e objectiva para
a sua emissão.”, sendo indubitável que o Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação
da Via Pública, aplicável à liquidação sub judice, indica as leis habilitantes ao abrigo das quais foi
aprovado, conforme se transcreve: “(...) ao abrigo do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de
Março e nos termos dos artigos 51.º n.º 3 alínea a) e 39.º n.º 2, do citado diploma legal e artigo 21.º
da Lei n.º 1/87, é aprovado o Regulamento Geral de Mobiliário Urbano e Ocupação de Via Pública”
(disponível em www.cml-lisboa.pt).
XV. Deste modo, não pode proceder o alegado vício de inconstitucionalidade formal do Regulamento de Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, aprovado pelo Edital n.º 101/91,
e, em consequência, dos actos de liquidação ora impugnados.
Nestes termos e nos demais de Direito aplicáveis, invocando o douto suprimento de V. Exas.,
deveram ser considerados improcedentes os fundamentos apresentados pela Recorrida em sede de
Ampliação do Objecto do Recurso, mantendo-se, no mais, o já peticionado em sede de Alegações de
Recurso, assim se fazendo a já costumada JUSTIÇA.
5. O Exmo. Magistrado do Ministério Público pronunciou-se no sentido de o recurso não merecer
provimento, conforme se pode ler no seu Parecer:
“(…)
“FUNDAMENTAÇÃO
1. Questão decidenda: legalidade da liquidação da taxa por ocupação da via pública (tendo com
facto gerador a instalação de postos de transformação, cabines eléctricas e condutas no solo e subsolo
do domínio público municipal)
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A questão supra enunciada foi apreciada pelo STA-SCT em acórdãos que permitiram a formação
de jurisprudência consolidada, a qual deve ser mantida pela proficiência da fundamentação e por
observância do princípio da interpretação e aplicação uniformes do direito (art.8º nº3 CCivil/acórdãos 6.10.2010 processo n.º 363/10; 30.11.2010 processo n.º 513/10; 12.01.2011 processo n.º 751/10;
12.10.2011 processo n.º 631/11; 2.05.2012 processo n.º 693/11; 27.05.2012 processo n.º 428/12;
14.06.2012 processo n.º 281/12).
Nesta conformidade transcreve-se o sumário doutrinário do acórdão proferido em 6.10.2010
processo n.º 363/10:
1. A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei
n.º 5/2004, de 10 Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da
ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da taxa
municipal de direitos de passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá-las através de tributos
ou encargos de outra espécie ou natureza;
2. Consequentemente, é ilegal a liquidação de taxa municipal de ocupação da via pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público
municipal com instalações e equipamentos necessários à ampliação de redes de televisão por cabo.
2. O improvimento do recurso, significando o vencimento de causa pela recorrida, prejudica o
conhecimento das questões incluídas na ampliação do âmbito do recurso (art.684º-A nº1 CPC; contra-alegações de recurso fls.315 e 318 e sgs.2498).”
6. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
“A) A impugnante dedica-se, designadamente, à distribuição de televisão por cabo, satélite ou
qualquer outra plataforma (artigo 1.º da petição inicial; facto que se extrai do Processo Administrativo
Tributário (PAT apenso);
B) A prossecução da sua actividade implica que possua equipamentos e redes de distribuição
por cabo, designadamente na área geográfica do Município de Lisboa (artigo 2.º da p.i.; facto que se
extrai do PAT apenso);
C) É titular de licenças para a ocupação da via pública com construções ou instalações no solo
em diversos pontos da cidade de Lisboa, emitidas pela respectiva Câmara Municipal (artigo 3.º da pi;
facto que se extrai do PAT apenso).
D) O Município de Lisboa procedeu à emissão dos actos de liquidação da taxa pela ocupação da
via pública devida pela impugnante, referentes ao ano de 2007, no montante global de € 346.137,25
que infra se enumeram (cfr. documentos de fls.36 a 113 dos autos):

E) A impugnante apresentou reclamação graciosa das liquidações referidas em D), onde peticionou
a anulação dos actos de liquidação das taxas de ocupação da via pública e bem assim a suspensão do
processo de execução fiscal que venha a ser instaurado para a sua cobrança coerciva (cfr. reclamação
graciosa a fls. 1 a 22 do PAT apenso);
F) A impugnante foi notificada do teor do projecto de deferimento parcial da reclamação graciosa e da possibilidade de exercer o competente direito de audição prévia (cfr. projecto de decisão a
fls. 125 e segs do PAT apenso);
G) A impugnante exerceu o direito de audição referente ao projecto de decisão referido em F)
(cfr. direito de audição-folhas não numeradas do PAT apenso);
H) Pelo Ofício 505/DAJAF/DAT/07, de 12 de Setembro de 2007, foi a Impugnante notificada do
indeferimento da reclamação graciosa, identificada na alínea E) supra, onde consta designadamente
o seguinte: (...) através do Despacho n.º 474/P/2007, publicado no Boletim Municipal nº705, de 23
de Agosto de 2007, foi indeferido o processo de reclamação graciosa identificado em epígrafe, e con-
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sequentemente mantido o acto de liquidação reclamado, uma vez que não procedem os argumentos
invocados pela reclamante, dado que a taxa de ocupação da via é um tributo que o município pode
legitimamente cobrar ao abrigo da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), art. 16º
alínea c) e art. 19º alíneas b) e c), não padecendo de qualquer ilegalidade face à existência da taxa
municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual é cobrada ao consumidor final; a TMDP ao ser
cobrada ao consumidor final, num percentual de 0,25%, em nada colide com a taxa controvertida que
se reporta à utilização do solo/subsolo com instalação do equipamento específico da operadora, in
casu, postos de transformação, cabine eléctrica e condutas, para desenvolver a sua actividade. Por
outro lado, nem os sujeitos passivos nem o facto tributário da relação jurídico-tributária dos tributos em causa se sobrepõem. Assim, na ocupação da via pública, o facto tributário, nasce, quando as
operadoras que fornecem serviços de comunicações electrónicas, efectivam a ocupação, utilizando o
domínio municipal, in casu, postos de transformação, cabine eléctrica: enquanto na taxa municipal
pelos direitos de passagem (TMDP), o facto tributário, nasce, quando os consumidores finais das
operadoras de comunicações electrónicas, utilizem qualquer equipamento, redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis aos público, em local fixo, que funciona em regime de concorrência,
podendo os clientes escolher os seus consumos ou nem sequer utilizá-los” (cfr. doc. 1 junto com a pi
a fls. 34 e 35 dos autos; cfr. despacho de indeferimento do PAT apenso);
I) A Impugnante foi citada através do ofício n.º 061469, de 20 de Junho de 2007, da Câmara
Municipal de Lisboa, para, no âmbito do Processo Executivo n.º 1106200701323784, e no prazo de 30
dias, proceder ao pagamento do montante total de 357.444,21 “proveniente de Taxa de Ocupação da
Via Pública-Mobiliário e Equipa”, (facto alegado no artigo 90º da pi e não impugnado; cfr. documento
7 junto com a pi, a fls. 137 dos autos; cfr. documentos juntos ao PAT apenso);
J) Em 22 de Agosto de 2007, a Impugnante prestou a garantia bancária n.º 336 018, emitida em
10 de Agosto de 2007, pelo Banco Espírito Santo, no valor de €589.586,87, para suspensão do processo
de execução fiscal referido na alínea antecedente (facto alegado no artigo 91º da pi não impugnado;
cfr. documento 8 junto com a pi, a fls. 138 a 140 dos autos; cfr. documentos juntos ao PAT apenso);
K) Em 28 de Setembro de 2007, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa a
presente impugnação judicial (cfr. carimbo aposto na pi a fls. 1 dos autos);
FACTOS NÃO PROVADOS
Não se provaram quaisquer outros factos, com relevância para a decisão da causa”.
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A recorrida, notificada do indeferimento da reclamação graciosa apresentada contra os actos de
liquidação da taxa municipal de ocupação da via pública, referente ao ano de 2007, deduziu impugnação
judicial, com base, em síntese, nos seguintes vícios:
i) Violação de lei, por as disposições regulamentares em que se basearam as liquidações terem
sido tacitamente revogadas pela Lei n.º 5/2004; ii) Falta de fundamentação; e iii) Inconstitucionalidade
formal.
Por sentença proferida em 5 de Abril, pelo Tribunal Tributário de Lisboa, foi julgada totalmente
procedente a referida impugnação, com fundamento no vício de violação de lei mencionado, que conheceu
prioritariamente, por proporcionar maior estabilidade e eficácia à tutela dos interesses ofendidos [cfr. a
alínea a) do n.º 2 do art. 124º do CPPT], julgando prejudicada a apreciação das demais questões.
Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo”, baseando-se na jurisprudência deste
Supremo Tribunal, vazada, entre outros, nos Acórdãos proferidos nos processos n.º 0363/10, de 6
de Outubro de 2010 e n.º 0179/11, em 1 de Junho de 2011 (que cita outros no mesmo sentido), cujo
sumário se transcreve:
“I - A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da
ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa
Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá-las através de tributos
ou encargos de outra espécie ou natureza;
II - Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público
municipal com instalações e equipamentos necessários à ampliação de redes de televisão por cabo.”
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública, argumentando, em suma, que:
• “A Recorrente no exercício do seu direito, pode, assim, taxar por licenciar o uso especial ou uso
privativo da coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta.
• A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, veio permitir aos municípios a cobrança da taxa municipal
de direitos de passagem, de acordo com o art. 106º, n.º 2, mas tal normativo, “não veda aos municípios
a possibilidade de cobrança de outras taxas municipais de outra natureza que não a taxa municipal de
direitos de passagem, nem tal proibição se extrai daquelas directivas comunitárias”;
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• Da interpretação conjugada da Lei n.º 5/2004 e das Directivas que visa transpor (Directiva
2002/20/CE e Directiva 2002/21/CE), “assim como de qualquer outro normativo da Lei das Comunicações Electrónicas, não se prevê que a estatuição da taxa pelos direitos de passagem exclua a possibilidade de cobrança de quaisquer outras taxas municipais, designadamente, do pagamento das taxas
devidas pela ocupação domínio público e privado municipal”;
• “O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio invocado pela Recorrida como fundamento nos presentes autos e referido pelo Tribunal a quo, não é aplicável à situação dos presentes autos, em virtude de as
taxas ora controvertidas serem de carácter anual e não fraccionáveis, anteriores à sua entrada em vigor”;
• “(…) com a entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas não deixou de se poder
liquidar taxas de ocupação do domínio público por não existir coincidência entre os elementos objectivos e subjectivos da taxa municipal de direitos de passagem e da taxa de ocupação da via pública. A
taxa municipal de direitos de passagem visa taxar realidade tributária diferente da subjacente à taxa de
ocupação da via pública”.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e objecto do presente recurso, nos termos das
disposições conjugadas constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1 do CPC, a questão a apreciar e
decidir no presente recurso jurisdicional traduz-se em saber se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro
de julgamento ao decidir pela anulação dos actos tributários de Taxa de Ocupação da Via Pública,
referentes ao ano de 2007.
2.2. Da apreciação do erro de julgamento
Como vimos, sobre a questão central que constitui objecto do presente recurso existe vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, nos Acórdãos proferidos em 6/10/2010, em
30/11/2010, em 12/01/2012, em 29/06/2011, em 1/06/2011 e em 2/05/2012, nos recursos nºs 363/10,
513/10, 751/10, 450/11, 179/11 e 693/11, respectivamente, sustentando, em todos eles, idêntica posição
doutrinária e que igualmente sufragamos face à sua proficiente fundamentação e à qual nada se nos
oferece acrescentar.
Assim sendo, limitar-nos-emos a transcrever o que foi explicitado no Acórdão n.º 693/11, tendo
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito, em conformidade com o preceituado no
artigo 8.º, n.º 3 do Código Civil, da seguinte forma:
“(…) dispõe o art. 106º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro), o seguinte:
«1 - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização
óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcionadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação
fixados no artigo 5.º.
2 - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas,
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece
aos seguintes princípios:
a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;
b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim do
mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%;
3 - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor
da taxa a pagar.
4 - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implantação, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à
sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões
Autónomas.
Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no artº 24º da
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.
Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (Vide, com referência ao facto gerador da taxa
devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.11.2009,
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recurso 670/09.), equipamentos esses que se incluem no conceito de «equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público»
adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004.
Verifica-se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação
de dupla tributação.
É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
Trata-se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse
objecto de incidência de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário
anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag.396).
Como sublinha o Prof. JOSÉ CASALTA NABAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.
Porém, no caso subjudice estão em causa taxas.
Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público é de excluir a
admissibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não
se pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal
Administrativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.
Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que
visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir-se, até com
recurso ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e utilização do domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas
acessíveis ao público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.
Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infra-estruturas de comunicações electrónicas, e em cujo
artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público
e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofereçam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra-estruturas aptas
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por
aquela utilização e aproveitamento».
Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente
decreto-lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando-se, assim, a duplicação de taxas
relativas ao mesmo facto».
Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente
invocá-lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer-se de uma forma isolada.
Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do
Supremo Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada
em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro,
apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes
de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de
Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá-las através de tributos ou encargos de outra
espécie ou natureza (...)».
Em suma, em face da jurisprudência que se acolhe integralmente, para além da TMDP não podem
ser cobradas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao
público quaisquer outras taxas pela instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos em terrenos
do domínio público municipal e que tenham como contrapartida a utilização desses terrenos, sob pena
de se estar a tributar duplamente a mesma realidade.
Com bem ficou reiterado a este propósito no Acórdão de 14/6/2012, proc n.º 281/12, esta dupla
tributação, repete-se, “é inadmissível em matéria de taxas, na medida em que elas constituem, por
natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado benefício (relação de bilateralidade ou de
sinalagmaticidade que caracteriza as taxas) e não se poder justificar um duplo pagamento pelo mesmo
benefício.”
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Também não assiste razão à recorrente quando alega que o Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de
Maio, que aprovou o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infra-estruturas
de comunicações electrónicas, não é aplicável à situação dos autos por ser posterior.
Ora, acontece que, em relação ao regime das taxas municipais sobre direitos de passagem, o referido diploma assume natureza meramente clarificadora, como resulta do respectivo Preâmbulo, onde se
pode ler que “nos termos da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10
de Fevereiro, o direito de utilização do domínio público para a implantação, passagem ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos, através de procedimentos
transparentes, céleres e não discriminatórios e adequadamente publicitados (...) No que respeita às
taxas devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente
decreto-lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando-se, assim, a duplicação de taxas
relativas ao mesmo facto” (sublinhado nosso).
Assim sendo, também por aqui tanto basta para que a liquidação padeça da ilegalidade que lhe é
imputada, não merecendo, por isso, censura a decisão recorrida.
Consequentemente, é ilegal a liquidação da Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública nos
presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público municipal
com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, pois sendo
as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo
mesmo benefício.
A sentença recorrida que assim entendeu não merece qualquer censura, devendo antes ser confirmada, com a consequente improcedência do presente recurso jurisdicional.
3. Ampliação do objecto do recurso
Nas suas contra-alegações, a recorrida pediu a ampliação do objecto do recurso, ao abrigo do
disposto no artigo 684.º-A, n.º 1, do CPC, para o caso de tal se mostrar necessário face a uma eventual
procedência do recurso, com vista ao conhecimento, por este Tribunal, dos restantes vícios que imputara
ao acto impugnado.
Tal como refere o douto parecer do Ministério Público, tal pedido está, porém, inexoravelmente
prejudicado pelo facto de o recurso não ter alcançado provimento.
III- DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Falta de fundamentação. Liquidação. Imposto municipal sobre imóveis. Valor patrimonial. Valor tributário.
Sumário
I — Os actos tributários estão sujeitos a fundamentação (art. 268º, n.º 3, da CRP,
art. 77º da LGT e art. 125º do CPA).
II — A fundamentação do acto de fixação do VPT, quer resulte de avaliação quer resulte
de actualização, deve ser comunicada ao sujeito passivo do IMI a liquidar com
base nessa matéria tributável.
III — Se o não tiver sido, e também a liquidação de IMI não der a conhecer a forma como
foi determinado o VPT, aquela liquidação não pode ter-se por suficientemente fundamentada, tanto mais que o n.º 2 do art. 77º da LGT impõe que a fundamentação
dos actos tributários seja integrada, entre o mais, pelas operações de apuramento
da matéria tributável.
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Processo n.º 822/12-30.
Recorrente: EPRI — Estudos, Planificação e Realizações Imobiliárias, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. EPRI – Estudos, Planificação e Realização, S. A., identificada nos autos, deduziu impugnação
judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, do acto de liquidação do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), relativo ao ano de 2005, na parte referente aos prédios inscritos na matriz urbana
da Freguesia de Paranhos (Porto) sob os artigos 10389 (fracções A, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ,
AP, AQ, AR, AU, AX, AZ, B, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BJ, BL, C, D, E, F, G, I, J, L, M, N, O,
Q e U) e 11967, alegando, em síntese, que o acto padece de falta de fundamentação e de erro sobre os
pressupostos de facto e de direito no lançamento e liquidação do imposto.
1.1. Naquele Tribunal decidiu-se julgar improcedente a impugnação judicial, por não provada e
absolver-se a Fazenda Pública do pedido.
2. Não se conformando, a EPRI – Estudos, Planificação e Realização, S. A., veio interpor recurso
para este STA, apresentando as seguintes conclusões das suas alegações:
“1.ª Vai o presente recurso interposto da douta sentença de fls. 63/77 que julgou improcedente
a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação do IMI, reportado ao ano de 2005 e aos
prédios inscritos na matriz urbana da freguesia de Paranhos (Porto) sob os artigos 10389 e 11967.
2.ª A Recorrente restringe o âmbito do presente recurso à (por si) invocada falta de fundamentação legalmente exigida para o acto tributário impugnado, que a douta sentença recorrida julgou não
existir (cfr. fls. 73),
3.ª — considerando que o «documento de cobrança» de fls. 13 contém os «elementos (...) suficientes para permitir que a impugnante compreenda as razões subjacentes à liquidação ora impugnada»
(fls. 72).
4.ª — No que interessa à decisão do presente recurso, foram dados por provados os factos constantes das alíneas A), B), C) e D), a fls. 64/65.
5.ª — A questão a decidir pode resumir-se assim: está devidamente fundamentado o acto tributário notificado nos termos que se observam no documento de fls. 13?
6.ª — Aquele acto tributário reporta-se ao IMI de 2005 e foi feita idêntica notificação à ora
Recorrente relativamente ao IMI de 2003 e de 2004 [cfr. fls. 65, alíneas B) e C),
7.ª – o que significa que as notificações da fundamentação do lançamento e liquidação do IMI
de 2003 (primeiro ano de aplicação do imposto) e de 2004 foram feitas nos mesmos termos em que o
foi a notificação do IMI de 2005,
8.ª – ou seja, através de documento igual ao de fls. 13, com idênticos dizeres (nem mais, nem
menos), eventualmente com diferenças nos valores patrimoniais tributários, nas taxas aplicadas e nas
colectas apuradas, o que é, para o caso, irrelevante.
9.ª — O documento de fls. 13 refere a localização dos prédios, os respectivos artigos matriciais,
os valores patrimoniais tributários, a data da liquidação, a taxa aplicada e a colecta correspondente.
Mais nada. Nenhuma explicação. Nenhuma declaração fundamentadora.
10.ª — Decidiu a douta sentença recorrida que o documento de fls. 13 cumpria — em termos
«que são suficientes para permitir que a impugnante compreenda as razões subjacentes à liquidação
ora impugnada» (fls. 72) — os requisitos de fundamentação do acto administrativo/tributário exigidos
pela Constituição de 1976 (art. 268.º/3), pela Lei Geral Tributária (art. 77.º) e pelo Código de Procedimento Administrativo (art. 125.º).
11.ª — Citou os Acs. deste Supremo Tribunal, de 05-05-2010 e de 20-02-2008, dados nos processos, n.ºs 0181/09 e 0765/07, respectivamente. O primeiro só se encontra publicado, em www.dgsi.
pt, com a data de 23-04-2009, e em nenhum deles é tratada qualquer matéria de imposto municipal
sobre imóveis (IMI).
12.ª — O imposto municipal sobre imóveis (IMI) é um imposto novo, muito diferente do tributo
que veio substituir (a contribuição autárquica) especialmente em matéria de lançamento/avaliação do
valor patrimonial tributário dos imóveis.
13.ª — É de todo incompreensível e inaceitável que a AT se tenha limitado, desde o primeiro ano,
a liquidar e cobrar este novo imposto através, simplesmente, da emissão de notificações que desde
sempre (imposto de 2003 e de anos seguintes) deixaram o contribuinte no desconhecimento de quais
os cálculos que a levaram a apurar o valor patrimonial tributário que lhe foi sendo notificado (cfr.
dizeres do documento de fls. 13).
14.ª — Traduz este comportamento — invariavelmente adoptado desde o começo da aplicação
do IMI — o mais completo desprezo pelos direitos do contribuinte, designadamente pelo direito à
fundamentação expressa e acessível dos actos que afectem direitos ou interesses legalmente prote-

3069
gidos, numa actuação que é exactamente a oposta da que vem apontada no n.º 2 do art. 266.º da CRP,
a que a AT está subordinada.
15.ª — Os dizeres do documento de fls. 13 (e de idêntico documento emitido pela AT para o IMI
dos anos precedentes — 2003 e 2004), jamais podem ser entendidos como indicadores das razões que
estiveram na base da actuação seguida, no caso, pela AT, e dos pressupostos de facto e de direito que
conduziram ao acto praticado.
16.ª — O que só pode significar que não foi observado, no caso, o direito à fundamentação do acto.
17.ª - Situação que a douta sentença recorrida não corrigiu, antes confirmou.
18.ª – Em sentido contrário pronunciou-se, recentemente, este Supremo Tribunal no Ac. de
19-04-2012, dado no proc. nº. 36/12, e o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em várias decisões,
algumas delas já transitadas em julgado, como pode ver-se nos processos de impugnação judicial
n.ºs 1715/05, 1716/05, 1718/05, 1719/05, 1068/07, 1070/07, 1071/07 e 1133/09, entre outros.
19.ª – É, deste modo, manifesto o erro em que incorre a douta sentença sob recurso ao «concluir
pela inexistência do invocado vício de forma por falta de fundamentação» (fls. 73).
20.ª – Julgando como julgou, a douta sentença de fls. 63/77 fez errada interpretação e aplicação
das normas que, no desenvolvimento destas alegações, foram, no lugar próprio, identificadas nomeadamente das normas dos arts. 268.º/3 da CRP 77.º/1 e 2 da LGT e 125/1.º do CPA. Nestes termos e
nos mais, de Direito, aplicáveis, deve ser concedido provimento ao presente recurso, revogando-se a
douta sentença recorrida, para que se possa cumprir a LEI e fazer JUSTIÇA”.
3. Não houve contra-alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou-se no
sentido de o recurso não merecer provimento.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
Com relevância para a decisão a proferir nos presentes autos provaram-se os seguintes factos:
“A) A impugnante foi notificada do documento de cobrança n.º 2005 008464703, da liquidação
de IMI, do ano de 2005, emitida em 24/02/2006, referente, entre outros, aos prédios inscritos na matriz
urbana da freguesia de Paranhos (Porto), sob os artigos 10389 (fracções A, AC, AD, AE, AF, AG, AH,
AI, AJ, AP, AQ, AR, AU, AX, AZ, B, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BJ, BL, C, D, E, F, G, 1, J, L, M, N,
O, Q e U) e 11967, da qual consta, para além do mais, a “descrição dos prédios — Município/Freguesia/Artigo”, o “Valor Patrimonial Tributário”, a “Taxa” e a “Colecta” – cfr. doc. de fls. 16 do
processo administrativo apenso, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
B) Em 22/03/2005, a impugnante deduziu impugnação judicial do indeferimento da reclamação
graciosa apresentada contra o acto de liquidação de IMI do ano de 2003 - cfr. doc. de fls. 17/18 do
processo administrativo apenso.
C) Em 27/07/2005, a impugnante deduziu impugnação judicial da liquidação de IMI do ano de
2004 - cfr. doc. de fls. 19 do processo administrativo apenso.
D) A presente impugnação judicial foi apresentada neste Tribunal em 27/07/2006. - cfr. doc. de
fls. 2/12 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
E) Da Informação datada de 24/11/2008, emitida pelo Serviço de Finanças do Porto - 3, consta,
para além do mais, o seguinte:
“(…)
4. O valor patrimonial tributário dos prédios referidos na petição foi encontrado por aplicação
do n.º 5 do artigo 16º do DEC-LEI n.º 287/2003, para os prédios urbanos arrendados que o deixaram
de estar em 31-12-1988, tendo sido aplicado ao valor patrimonial resultante da renda, o coeficiente
correspondente ao ano a que respeita a última actualização.
5. O valor considerado para efeitos de aplicação da portaria n.º 1337/2003, teve por base os
elementos fornecidos pelo sujeito passivo.
6. Assim, na aplicação informática do IMI não constava a indicação de que os prédios se encontravam arrendados, nem o sujeito passivo apresentou a participação a que se refere o artigo 18.º
do Dec-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, pelo que nos termos do n.º 4 do supra citado artigo, foi
tributado pelo regime geral mencionado no artigo 16.º daquele diploma legal.
7. A alteração do valor patrimonial foi consignada através da portaria nº1337/2003, não tendo
por isso obrigatoriedade de notificação e fundamentação. (…)” - cfr. doc. de fls. 25/26 do processo
administrativo apenso.
FACTOS NÃO PROVADOS
Para além dos supra descritos, não se provaram outros factos, mormente que os prédios sobre
os quais incidiu a liquidação de IMI ora impugnada se encontravam arrendados em 31 de Dezembro
de 1988 (artigo 19.º da petição inicial)”.
2.2. Das questões a apreciar e decidir
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Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida pela Recorrente contra o acto de
liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativo a 2005, referente a dois prédios inscritos
na matriz urbana da freguesia de Paranhos sob os artigos 10389 e 11967.
Para tanto, ponde ler-se na sentença recorrida, entre o mais:
1.Quanto ao vício de violação de lei, por indeterminação da taxa, suscitado pelo Ministério Público,
• Concluiu-se pela sua improcedência, por entender não se verificar no caso a legada indeterminação;
2. Quanto ao vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto, porquanto o imposto
foi lançado e liquidado com base no Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, quando na verdade deveria tê-lo sido com base no art. 16º, n.º 4, do mesmo diploma, por os prédios se encontrarem
arrendados em 31 de Dezembro de 1988,
• Conclui-se pela sua improcedência, por a prova carreada para o processo ser manifestamente
insuficiente para demonstrar tal facto;
3. Quanto ao vício de falta de fundamentação,
Pode ler-se entre o mais, que:
• “Em consonância com o disposto no artigo 268º, n.º 3 da CRP, que impõe a fundamentação
expressa e acessível dos actos administrativos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos
dos cidadãos, o artigo 77.º, n.º 1 da LGT preceitua:
• “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 de fiscalização tributária.
• “(…) a fundamentação só será suficiente na medida em que permita a um destinatário normal
reconstituir o itinerário cognoscitivo - valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão,
ou seja, quando aquele possa conhecer as razões de facto e de direito que o autor do acto tomou em
consideração para decidir daquela forma e não doutra, de modo a poder lançar mão dos correspondentes
meios administrativos ou contenciosos de impugnação (vide, entre muitos outros, o Acórdão do STA
de 05/05/2010, proferido no processo n.º 0181/09).
• “A fundamentação do acto é suficiente se, as razões nele expressas são aptas e bastantes para
permitir que um destinatário normal reconstitua o iter cognoscitivo - valorativo da decisão; é clara
quando tais razões permitem compreender qual foi o referido iter cognoscitivo - valorativo do acto; e
por fim, é congruente quando a decisão surge como a conclusão lógica e necessária de tais razões.
• Ora, analisando o documento de cobrança, constatamos que nele é feita menção expressa da
localização do prédio, do artigo matricial, do valor patrimonial, do ano a que respeita, da taxa aplicável,
da inexistência de isenção e da colecta correspondente a cada um dos prédios.
• Afigura-se-nos, pois, que tais elementos são suficientes para permitir que a impugnante compreenda as razões subjacentes à liquidação ora impugnada.
Vide, nesse sentido o acórdão do STA de 20/02/2008, proferido no processo n.º 0765/07.
Contra este entendimento se insurge a recorrente, circunscrevendo o âmbito do recurso ao alegado
vício de falta de fundamentação, por entender que o acto impugnado não permitia compreender o critério
utilizado pela Administração Tributária para a actualização do valor patrimonial dos prédios objecto
de IMI, tal como, aliás, decidido por Este Supremo Tribunal no Acórdão de 19/4/2012, proc. n.º 36/12.
Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a questão central a decidir
prende-se com o problema de saber se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro ao julgar improcedente
a impugnação judicial por não verificado o alegado vício de falta de fundamentação do acto de liquidação do IMI relativo aos prédios inscritos na matriz da freguesia de Paranhos, sob os artigos 10389
e 11967 e do ano de 2005.
2.2. Da falta de fundamentação da liquidação impugnada
A questão suscitada nos autos resume-se a saber se os elementos constantes do documento de
cobrança remetido à ora recorrente, por que foi notificada da liquidação, são ou não suficientes para dar
cumprimento às exigências legais de fundamentação, designadamente se a declaração fundamentadora
deve ou não integrar os motivos por que o VPT foi fixado no montante referido.
Segundo a impugnante o acto de liquidação “não se encontra minimamente fundamentado, sem
qualquer explicação relativa às operações efectuadas para o pagamento da matéria tributável, tanto
mais indispensável quanto se tratava de um imposto novo, estrutural e profundamente diferente do que
veio substituir que, até à presente data, jamais foi explicado ao sujeito passivo.”
A Fazenda Pública, por sua vez, sustentou na primeira instância que o acto impugnado se encontra
suficientemente fundamentado, uma vez que do documento de cobrança consta a localização do prédio,
o artigo matricial, o valor patrimonial, a taxa aplicada e a colecta que lhe corresponde, argumentação
que foi aceite pela sentença recorrida.
Vejamos.
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Assim recortada a questão verifica-se que a mesma já foi tratada por este Supremo Tribunal Administrativo, em especial, no Acórdão de 19/4/2012, proc n.º 36/12, e, mais recentemente, no Acórdão
de 19 de Setembro de 2012, proc n.º 659/12.
Como se trata de questão em tudo idêntica porque assente nos mesmos pressupostos de facto e de
direito e uma vez que concordamos com o decidido no referido Acórdão, tendo, aliás, aí intervindo como
adjunta, limitar-nos-emos a remeter para o texto do mesmo, com as devidas adaptações, como se segue.
“Como é sabido o IMI, nos termos do art. 1.º do respectivo Código (CIMI), «incide sobre o valor
patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos situados no território português».
De acordo com o disposto no art. 113.º, n.º 1, do mesmo Código, «[o] imposto é liquidado anualmente, […] com base nos valores patrimoniais tributários dos prédios e em relação aos sujeitos
passivos que constem das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo respeita».
O pagamento do imposto é a efectuar «em duas prestações, nos meses de Abril e Setembro, desde
que o seu montante seja superior a (euro) 250» (cfr. art. 120.º, n.º 1, do CIMI), sendo que, para efeito
da respectiva cobrança, dispõe o art. 119.º do CIMI que «[o]s serviços da Direcção-Geral dos Impostos
enviam a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, o competente documento
de cobrança» (n.º 1), sendo que, se tal documento não for recebido, o contribuinte «deve solicitar em
qualquer serviço de finanças uma 2.ª via» (n.º 3).
O mesmo art. 119.º determina, no seu n.º 1, que a nota de cobrança deve conter a «discriminação
dos prédios, suas partes susceptíveis de utilização independente, respectivo valor patrimonial tributário
e da colecta imputada a cada município da localização dos prédios».
Das normas referidas resulta que tem razão a Recorrente quando afirma que a lei não exigiu que
a fundamentação da fixação do VPT constasse da nota de cobrança a enviar a enviar ao contribuinte.
E bem se compreende que não tenha feito essa exigência.
Na verdade, em sede de IMI, a lei prevê um procedimento de determinação da matéria tributável – a
avaliação do prédio (art. 14.º do CIMI) – que termina com o acto de fixação do VPT que serve de base
à liquidação do imposto. Este acto, como é sabido, é um acto destacável para efeitos de impugnação
contenciosa, pelo que é autonomamente impugnável, numa excepção ao princípio da impugnação
unitária que, em regra, vigora no processo tributário (cfr. art. 134.º do CPPT) e que se encontra «em
sintonia com o preceituado no art. 86.º, n.º 1, da LGT, em que se estabelece que os actos da avaliação
directa são directamente impugnáveis» (1).
Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «[t]ratando-se de actos destacáveis e inexistindo
qualquer restrição relativa às ilegalidades que podem ser objecto de impugnação contenciosa, os vícios
de que enferme o referido acto de avaliação apenas poderão ser arguidos em impugnação do acto de
avaliação e não do acto de liquidação que seja praticado com base naquele, já que a atribuição da
natureza de acto destacável tem por fim, precisamente, autonomizar os vício deste acto para efeitos
de impugnação contenciosa» (2).
O que significa, para além do mais, que o sujeito passivo do IMI deverá ser notificado da avaliação e
do resultado da mesma – a fixação do VPT – antes de ser efectuada e notificada a liquidação do imposto.
É certo que, transitoriamente, o VPT pode resultar, não de avaliação, mas de actualização, de
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Dezembro, por que se operou a reforma
da tributação do património imobiliário, nomeadamente mediante a aprovação do CIMI. Neste diploma
legal foi previsto um regime transitório de actualização dos valores patrimoniais tributários até que esteja
concluída a avaliação geral dos prédios urbanos, para a qual foi fixado um prazo de dez anos (3).
Mas, ainda nesse caso, o sujeito passivo do IMI deverá ser notificado do resultado da actualização – em que influem diversos factores, designadamente o facto de estarem ou não arrendados –, o qual,
nos termos do art. 20.º pode dar lugar a reclamação (n.ºs 1 a 3), a requerimento para a determinação do
VPT através das regras do CIMI (n.º 4) ou mesmo a impugnação judicial (n.º 5).
Em suma, seja qual for o modo por que foi obtido o VPT – por avaliação ou por actualização ao
abrigo do regime transitório –, sempre o mesmo deverá ser notificado ao sujeito passivo do IMI antes
da liquidação do imposto. Aliás, a LGT faz depender a eficácia da decisão do procedimento da sua
notificação (cfr. art. 77.º, n.º 6), exigência reafirmada pelo n.º 1 do art. 36.º do CPPT, que dispõe: «Os
actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem
efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados».”
Aplicando o exposto ao caso em análise, impõe-se esclarecer, em primeiro lugar, que não está
em causa, ao contrário do decidido pela Mmª Juíza “a quo”, averiguar se o documento de cobrança
cumpre as exigências legais.
Tal como ficou consignado no Acórdão atrás mencionado, o problema reside em averiguar se ele
cumpre as exigências de fundamentação quando funciona como documento de liquidação.
E a verdade é que foi neste sentido que a Impugnante alegou que nunca lhe foram dados a conhecer os motivos de facto e de direito que levaram à fixação dos valores constantes do documento de
cobrança, que não permitem compreender ficando sem compreender as razões subjacentes à liquidação
impugnada.
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Segundo argumenta ainda a recorrente, tais exigências de fundamentação impõem-se com maior
premência no caso em apreço, por as reformas da tributação do património imobiliário ter introduzido
alterações no modo de determinar o VPT.
Assim sendo, tal como consignado no referido Acórdão, de 19 de Setembro de 2012, “caso o
sujeito passivo tivesse já sido notificado dos motivos por que o VPT fora fixado naquela concreta
quantia, seria dispensável naquela nota – que, como vimos, apenas tem que respeitar os requisitos do
art. 119.º, n.º 1, do CIMI –, como o próprio parece reconhecer no item 12.º da petição inicial. Mas, caso
o sujeito passivo nunca tenha sido notificado das razões por que o VPT – a matéria tributável sobre a
qual incide o IMI – foi fixado, então impõe-se que o seja naquele momento, como resulta do n.º 2 do
art. 77.º da LGT, que estabelece que «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».
Se o sujeito passivo não tiver já sido notificado do modo como foi apurada a matéria tributável
– como foi achado o VPT – então deverá sê-lo quando for notificado da liquidação, sob pena de, no
desconhecimento dos motivos por que se chegou ao VPT, não ficar em condições de conhecer os motivos
subjacentes à liquidação e, consequentemente, não poder optar conscienciosamente entre a aceitação
do acto ou a reacção, graciosa ou contenciosa, contra o mesmo.
Foi isso que se decidiu no Acórdão desta Secção proferido em 19 de Abril p.p. no processo com
o n.º 36/12 (4), em cujo sumário pode ler-se: «A liquidação de IMI que não dá conta alguma da forma
como foi determinado o valor patrimonial tributário não pode ter-se por suficientemente fundamentada, a menos que se demonstrasse que a AT anteriormente tinha procedido à pertinente comunicação
dos motivos por que esse valor foi fixado no montante considerado naquele acto». Na verdade, nesse
processo, como no ora sob exame, tendo o Recorrente alegado que nunca antes de ter sido notificado
da liquidação do IMI lhe foram comunicadas as razões da fixação da matéria tributável (o VPT) e não
se tendo feito prova desse facto (que nem sequer foi impugnado) – sendo que o non liquet desfavorece
a AT, pois sobre ela recai o ónus da respectiva prova (cfr. art. 74.º, n.º 1, da LGT) –, considerou-se
verificada a insuficiência da fundamentação da liquidação”.
É esta, por conseguinte, a tese que se continua a defender. Torna-se necessário que a AT notifique
de alguma forma o contribuinte das razões de facto e de direito (fundamentação) que presidiram à
fixação do VPT, o que não aconteceu no caso em apreço.
Com efeito, não preenche as exigências de fundamentação, ainda que tratando-se de actos de
massa, as afirmações conclusivas constantes do documento de cobrança de fls. 16 dos autos.
Importa desde logo realçar, por exemplo, que o resultado pode ser diferente consoante os prédios
se encontrem ou não arrendados.
Do regime do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (arts. 15º, n.º 4, 17º, nº1, e 18º) resulta
que o legislador estabeleceu dois regimes diferenciados de actualização dos valores patrimoniais: um
para os prédios não arrendados e outro para os prédios arrendados.
Assim, a actualização dos valores patrimoniais dos prédios não arrendados é efectuada com base
nos coeficientes de correcção monetária correspondentes à desvalorização do valor nominal dos prédios
causada, os quais foram aprovados e publicados na Portaria n.º 1337/2003, de 5 de Dezembro.
No entanto, se tais prédios estiveram arrendados após 1970 e deixaram de o estar antes de 31 de
Dezembro de 1988, o valor patrimonial actualizado apura-se mediante a multiplicação do coeficiente
de actualização correspondente ao último ano em que o prédio esteve arrendado, pelo valor patrimonial
resultante dessa última renda (n.º 5 do artigo 16º).
Relativamente aos prédios que já não se encontravam arrendados em 2003, mas que ainda o estavam em 31/12/1988, o seu valor patrimonial foi sendo actualizado até à data de entrada em vigor do
Código da Contribuição Autárquica, em 1989, pelo que o coeficiente de actualização a aplicar é o de
1988, multiplicando-se pelo valor patrimonial que resultou da renda declarada com referência a esse
ano (n.º 4 do artigo 16.º).
Por último, para os prédios urbanos que se encontravam arrendados à data da entrada em vigor
do CIMI, estabeleceu-se um regime transitório especial, com a indexação do valor de incidência do
imposto a um factor de capitalização da renda que impedisse que o valor do imposto a pagar fosse
superior ao da renda recebida.
A lei condicionou a aplicação deste regime transitório especial à verificação cumulativa dos
pressupostos enunciados no citado artigo 17.º do Decreto-Lei 287/2003, pelo que a não verificação de
um dos requisitos aí previstos, determina a actualização do valor patrimonial em conformidade com o
regime geral instituído no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 287/2003.
Em suma, a verdade é que sem a fundamentação externada não é possível saber se o valor patrimonial tributário indicado decorre da aplicação dos coeficientes constantes da Portaria n.º 1337/2003, de
05/12, porque se considerou tratar-se de um prédio urbano não arrendado (art. 16.º, n.ºs 1 a 4) ou apenas
arrendado até Dezembro de 1988 (art. 16.º, n.º 5), ou se foi determinado de acordo com os arts. 37.º a
46.º do CIMI, ou se a tributação resulta da aplicação do regime transitório previsto no art. 16.º, n.º 5,
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por não apresentação, por parte do contribuinte, da participação prevista no art. 18.º do DL 287/2003,
e da aplicação dos coeficientes a que alude a Portaria n.º 1337/2003, de 05/12, aos últimos valores de
rendas declarados.
É verdade que lei impõe aos contribuintes uma obrigação de participação de que conste a última
renda recebida e a identificação fiscal do contribuinte (art. 18º, n.º 1), sob pena de se cair na aplicação
do regime geral (nº4 do art. 18º). No entanto, a verificar-se que na realidade os prédios se encontram
arrendados, a liquidação não deixa de ser ilegal por erro nos pressupostos de facto.
Ora, por aqui se vê da necessidade de a AT fazer preceder a notificação da cobrança do imposto
de outra notificação de onde constem explicitadas as razões que determinaram o apuramento de um
determinado VPT, para que o contribuinte fique a saber como é que tal valor foi alcançado e disponha
de elementos para o impugnar se assim o entender. No entanto, tal exigência deve igualmente ser encarada pela AT como profiláctica no sentido de poder contribuir para a transparência das relações com
os contribuintes e diminuir ou reduzir o recurso à via judicial.
Por tudo o quanto vai exposto, temos como certo que a recorrente tem razão quando alega que o
acto impugnado não permite compreender qual critério utilizado pela AT para apurar o VPT de € 58
218, 77 e não outro qualquer, sendo que o documento de cobrança, de fls. 16 dos Autos, seguramente
não permite saber desde logo com base em que disposições legais foi apurado. Impõe-se, desta forma,
concluir que o acto tributário sindicado está insuficientemente fundamentado, o que consubstancia
vício de forma que determina a sua anulação.
A sentença recorrida que decidiu em sentido contrário deve ser revogada, dando-se provimento
ao recurso.
III- DECISÃO
Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, revogar a sentença recorrida, dando provimento ao presente recurso,
devendo, nesta sequência, anularem-se as liquidações de IMI em causa.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 5 ao art. 134.º, pág. 433.)
(2) (Ibidem.)
(3) (Actualmente, tendo por base a emergência de medidas que se conformem com o “Memorando de Entendimento
com a Troika” e a necessidade de controlar o défice e descontrolo das contas públicas, o Governo determinou, através da Lei
n.º 60-A/2011, de 30 de Novembro, a aprovação de alterações ao referido Decreto-Lei, tendo em vista a regulamentação do
regime da Avaliação Geral de Prédios Urbanos e avançando, assim, com a avaliação de todos os prédios, ainda não avaliados,
no âmbito do CIMI.)
(4) (Acórdão ainda não publicado no jornal oficial mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
5e3a0aa2f6cd8752802579f40032c15f?OpenDocument.)

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de Justiça. art. 15.º, n.º 2, do RCP. Aplicação da Lei no Tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de
Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei
n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8.º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º
da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam
beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do
novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem
compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade
aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
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Processo n.º 839/12-30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorrido: João Miguel Marques Oliveira.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Com a sentença proferida no processo de recurso judicial da decisão do Director-Geral da
Autoridade Tributária e Aduaneira (adiante Recorrente) que autorizou o acesso à informação bancária
de João Miguel Marques Oliveira, foi aquele notificado oficiosamente pela Secretaria do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga para proceder, em 10 dias, ao pagamento da taxa de justiça devida.
1.2 Na sequência do pedido de esclarecimento efectuado pelo Recorrente sobre «a responsabilidade que se pretende fazer recair sobre» ele, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga veio
confirmar a correcção da notificação operada em ordem ao pagamento da taxa de justiça.
1.3 Inconformado com essa decisão, veio o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
interpor recurso da mesma para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento
de interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«a) No caso dos autos a vexatio quaestio reconduz-se a saber se nas situações em que se verifica
dispensa do pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º
do RCP, se aplica aos processos pendentes – anteriores à entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13 de
Fevereiro (1), portanto – o regime de aplicação da lei no tempo ínsito no n.º 9 do artigo 8.º do mesmo
diploma legal.
b) A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e
das Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro.
c) No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz [do Tribunal] a quo pelo entendimento de que o
n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, é aplicável aos processos pendentes, e por
esse efeito as entidades que se encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa de justiça, descurando por completo o regime de salvaguarda consignado no artigo 8.º,
n.º 9, do RCP, constante da mencionada lei.
d) Destarte, não foi esse o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte,
no âmbito do Proc. n.º 607/11.0BEAVR e do Proc. n.º 3428/11.7BEPRT, o qual considerou, por despacho, dar sem efeito a notificação para pagamento e a respectiva guia (v.d. cópia de notificação e o
despacho que se junta como doc. n.º 1 e 2).
e) Entende ainda o Recorrente que o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juiz [do Tribunal] a quo não é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no n.º 9 do artigo 8.º da Lei
n.º 7/2012 de 13 de Fevereiro.
f) Os presentes autos tiveram início em 17.02.2012, sendo-lhes, por tal, aplicável o regime de
custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no
Regulamento das Custas Processuais (RCP) – cfr. artigo 26.º do Decreto-Lei citado, e com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 52/2011, de 13 de Abril.
g) O Recorrente encontrava-se dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a) do artigo 15.º do RCP, na redacção dada pela Lei 7/2011, de 13 de Abril.
h) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie pratique
os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos termos do
regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso processual, isto, sem prejuízo, obviamente, de
a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde a
taxa de justiça se inclui – cf. art. 447.º, n.º 1 do CPC e art. 3.º, n.º 1 do RCP) que sejam da sua responsabilidade.
i) A introdução do n.º 2 do artigo 15.º do RCP pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
j) Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante da
Lei n.º 52/2011 de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
k) Ou seja, a Lei n. 7/2012, de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades
que se encontram dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada
no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.
l) Logo, e em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça – como no caso do Recorrente –, consagrado no disposto no n.º 9 do
artigo 8.º da Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, afere-se que o referido despacho procede à violação dos
referidos preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal à exigência de pagamento de taxa
de justiça correspondente ao impulso processual (oposição) apresentado de forma a obstaculizar a
pretensão formulado pelos requerentes.
m) Assim, o douto despacho dos autos, que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial,
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas normas e, como
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tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao
pagamento de taxa de justiça.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente recurso ser julgado procedente
e, em consequência, ser o douto despacho recorrido substituído por outro que determine inexistir, no
caso dos autos, lugar ao pagamento da taxa de justiça, assim se fazendo JUSTIÇA».
1.4 O recurso foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo.
1.5 O Recorrido não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e a Procuradora-Geral Adjunta emitiu parecer do seguinte teor:
«Tendo em conta a cláusula de salvaguarda constante do art. 8.º, n.º 9, da Lei n.º 7/2101, de 13.2,
que o legislador teve a preocupação de incluir no diploma, acompanhamos dos fundamentos aduzidos
pela Recorrente, emitindo, assim, parecer no sentido do provimento do recurso».
1.7 Colheram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se foi legal a notificação efectuada ao
Recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Dos autos resultam as seguintes circunstâncias processuais com relevo para a decisão a proferir:
a) A petição inicial que deu origem aos presentes autos, pela qual o ora Recorrido pediu que fosse
anulada a decisão do Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira que autorizou o acesso à
sua informação bancária, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga em 20 de Fevereiro
de 2012 (cfr. documento de fls. 2 e petição inicial de fls. 3 a 7);
b) Em 9 de Março de 2012, o Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira fez dar
entrada no mesmo tribunal administrativo e fiscal a oposição àquele pedido (cfr. documento de fls. 63
e o articulado da oposição, de fls. 65 a 73);
c) Em 15 de Maio de 2012, foi proferida sentença no presente processo (cfr. fls. 108 a 133);
d) Com a notificação da sentença, foi o Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira
também notificado para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento da taxa de justiça devida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 15.º do RCP, na redacção dada pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro
(cfr. fls. 135).
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na sequência da decisão do Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira que autorizou
o acesso administrativo à informação bancária de um contribuinte, este recorreu judicialmente dessa
decisão para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ao abrigo do disposto no art. 146.º-B
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), sendo que esse recurso foi julgado improcedente e o aí Recorrente (ora Recorrido) condenado nas respectivas custas.
Com a notificação da sentença, a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga notificou
também a Entidade recorrida (ora Recorrente) para, em dez dias, proceder ao pagamento da taxa de
justiça, ao abrigo do disposto no art. 15.º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais (RCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de
13 de Fevereiro.
A Entidade recorrida discordou dessa notificação e veio aos autos pedir ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que «se digne clarificar a responsabilidade que se pretende fazer recair
sobre» ela.
O requerimento mereceu despacho (que se limitou a subscrever o parecer do Ministério Público)
a confirmar a legalidade da notificação. Isto, porque
• «face ao disposto no art. 15.º n.º 2 do RCP, o recorrido, que foi dispensado do pagamento prévio
da taxa de justiça, foi agora notificado para proceder ao pagamento da taxa de justiça, por ter sido
proferida decisão final, ainda que susceptível de recurso. Ou seja, o requerente terá que pagar agora a
taxa de justiça que deveria ter pago inicialmente e de cujo pagamento prévio foi dispensado ao abrigo
do n.º 1, alínea a), da citada disposição legal»;
• «Tal pagamento não obsta que, oportunamente, o requerente apresente à parte vencida a nota
justificativa das custas de parte, nestas incluída a taxa de justiça que vem questionar, nos termos previstos nos artigos 25.º e 26.º do RCP».
É desse despacho que vem interposto o presente recurso.
Entende o Recorrente, em síntese, que não tem que proceder ao pagamento da taxa de justiça neste
momento e que a decisão recorrida, que entendeu diversamente, viola o disposto no n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, entende a Fazenda Pública
que o n.º 2 do art. 15.º do RCP, introduzido pela Lei n.º 7/2012, não pode ser aplicado aos processos
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pendentes à data em que entrou em vigor esta Lei, mas apenas aos que se iniciaram depois dessa data,
como, a seu ver, resulta da cláusula de salvaguarda ínsita no n.º 9 do art. 8.º da mesma Lei, motivo
por que, relativamente àqueles processos (i.e., aos pendentes na data em que entrou em vigor a Lei
n.º 7/2012), o pagamento da taxa de justiça apenas pode ser exigido a final (solução da lei anterior) e
já não no prazo de dez dias após a notificação da sentença (solução da lei nova).
Ou seja, o Recorrente sustenta que o pagamento da taxa de justiça não lhe pode ser exigido neste
momento (em que é notificada da sentença), mas apenas a final. Questiona, pois, a oportunidade em
que tal pagamento lhe está a ser exigido.
É, pois, essa a questão a apreciar e decidir nos presentes autos; a de saber se as entidades que,
antes e depois da nova redacção dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012 estavam dispensadas do prévio pagamento de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e
prazo fixados no n.º 2 do art. 15.º daquele Regulamento.
2.2.2 DO MOMENTO EM QUE DEVE SER PAGA A TAXA DE JUSTIÇA
Não se discute no recurso que a Entidade Recorrida, ora Recorrente, esteja sujeita ao pagamento
de taxa de justiça. Note-se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP)
e que esse Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2.º (2), aplicável aos processos que correm
termos nos tribunais administrativos e fiscais. E na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, já o Estado não gozava de isenção de taxa
de justiça, isenção a que já há muito fora posto termo (3).
O ora Recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira,
serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças
[cf. arts. 1.º, 3.º, 4.º, alínea f), e 14.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro e arts. 1.º,
3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro], encontrando-se, como tal, dispensado do
pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP (4).
A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento,
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4.º do RCP,
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado
art. 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação
da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas um diferimento
ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao custo do serviço
judiciário prestado, há de ser exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez (5), no início do processo, por
cada parte ou sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao momento
da prática do acto processual a ela sujeito» (art. 14.º do RCP).
Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa
de justiça?
A Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, louvando-se no n.º 2 do art. 15.º do
RCP – que determina: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» –, entendeu que
esse momento era o da notificação da sentença por que o Juiz daquele Tribunal julgou parcialmente
procedente o recurso interposto pelo Contribuinte, ao abrigo do disposto no art. 146.º-B, do CPPT,
da decisão do Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso directo à
informação bancária. Note-se que foi deduzida oposição a esse recurso judicial pelo Director-Geral
da Autoridade Administrativa e Aduaneira e que a taxa de justiça é devida pelo impulso processual
independentemente da posição (lado activo ou passivo) que a parte ocupa no processo, ou seja, quer a
parte seja autor quer seja réu, quer seja recorrente quer seja recorrido, como resulta inequivocamente
do disposto no art. 6.º, n.º 1, do RCP.
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, decidindo a reclamação deduzida pelo ora
Recorrente contra essa notificação, entendeu também que era esse o momento para ser paga a taxa de
justiça por quem beneficiava da dispensa do seu prévio pagamento.
O Recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o pagamento decorrente do n.º 2 do art. 15.º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação daquela
norma ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, que
aprovou o RCP.
Esse art. 8.º é uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação do RCP no tempo,
estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a todos os processos
iniciados após a sua entrada em vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos do art. 9.º –, quer
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aos processos pendentes nessa data. No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas
excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa
considerar a prevista no n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de
dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria
de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção
que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só lhe
poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do trânsito
em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. O
que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração
da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo regime
não haja tal dispensa (6), não pode exigir-se imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o
pagamento da taxa de justiça. Não resulta, como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que
antes e depois do novo regime se mantém a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja,
em que não houve alteração do regime de dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça
no momento que o novo regime de custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (7). Nestes casos, porque
não houve qualquer alteração do regime legal no que respeita à dispensa, não há que salvaguardar o
quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo de fazer funcionar o princípio
geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do Código Civil).
A referida norma do n.º 9 do art. 8.º tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em
face da sua redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento
da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram
de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade
aos processos pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do prévio
pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi instaurado o recurso
judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das alterações
que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP.
Não há, pois, lugar à aplicação da regra de salvaguarda prevista no n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012.
Por tudo o que ficou dito, entendemos que o recurso não merece provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8.º).
III - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento
do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012
deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) Permitimo-nos aqui, como adiante, corrigir o manifesto lapso de escrita resultante da indicação da data da Lei n.º 7/2012
como 13 de Janeiro em vez de 13 de Fevereiro.
(2) O art. 2.º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais,
nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».
(3) Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já
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sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, cujo
art. 189.º dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».
(4) Diz o art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 – Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa de justiça:
a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões Autónomas e as autarquias locais,
quando demandem ou sejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa contratual e pré-contratual e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; […]».
(5) Tendo-se eliminado o sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subsequente) que vigorava no
Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96.
(6) Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação de actos do órgão de execução fiscal. Fiel depositário. Reclamação.
Legitimidade. Questão Nova.
Sumário:
I — O princípio genérico de que o recurso visa a impugnação da decisão recorrida,
mediante o reexame do que nela se tiver discutido e apreciado, e não a apreciação
de questões novas, não abrange as questões novas de conhecimento oficioso e não
decididas com trânsito em julgado.
II — A decisão do órgão de execução fiscal que indefere um pedido de dispensa de
entrega e apreensão dos documentos de identificação dos veículos penhorados
contende com os interesses da executada mas não com os interesses da requerente,
fiel depositária.
III — Por isso tal decisão não constitui acto lesivo, com repercussão negativa imediata
na esfera jurídica da depositária.
IV — Neste contexto não tem a depositária legitimidade para reclamar de tal decisão
nos termos e para os efeitos do disposto no artº 276º do Código de Procedimento
e Processo Tributário.
Processo n.º 847/12-30.
Recorrente: Cristina Catarina de Sousa Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Vem, Cristina Catarina de Sousa Pinto, na qualidade de fiel depositária, com os demais sinais dos autos, recorrer para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Penafiel de 22 de Maio de 2012, que indeferiu liminarmente a reclamação por si deduzida contra
o despacho que lhe indeferiu o pedido de dispensa de apresentação de documentos dos veículos automóveis penhorados.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1ª— A sentença recorrida considera que, face ao disposto no n.º 2 do artigo 851º do Código de
Processo Civil, não pode admitir-se, também em processos executivos de natureza fiscal, a dispensa
da apreensão dos documentos de veículos automóveis penhorados;
Sucede,
2ª— Que a citada norma do processo civil remete para dispositivos do Código da Estrada cuja
previsão é, efectivamente, a da apreensão de documentos de veículos, salvaguardando embora as necessárias adaptações”;
Por outro lado,
3ª — O regime legal da penhora de automóveis em processo civil padece duma lacuna resultante
da falta de publicação da portaria, do membro do Governo responsável pela área da Justiça, prevista
na parte final do artigo 851º, n.º 2, do Código de Processo Civil;
4ª — Adaptações e lacuna que devem ser interpretadas e integradas, na situação dos presentes, à
luz dos princípios do procedimento tributário e garantias dos contribuintes previstos, nomeadamente,
no artigo 55º da Lei Geral Tributária;

3079
Acresce,
5ª - Que não se justifica a aplicação subsidiária do regime do processo civil à penhora de automóveis e outros bens móveis sujeitos a registo, uma vez que não se trata de casos omissos, verificando-se
antes a existência de previsão legal aplicável, qual seja a do artigo 230º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário;
6ª — Assim não entendendo, a douta sentença recorrida, de indeferimento liminar do pedido de
revogação do despacho reclamado, violou, para além das supra. citadas normas legais, o artigo 234º -A,
n.º 1, do Código de Processo Civil uma vez que a questão jurídica em referência não dispõe da simplicidade e evidência impostas para a aplicação deste dispositivo;»
2 – A Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador-geral Adjunto emitiu o douto parecer, com o seguinte conteúdo:
«A recorrente à margem identificada vem, na qualidade de fiel depositária, sindicar a decisão do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 22 de Maio de 2012, exarada a fls. 189/190.
A decisão recorrida indeferiu liminarmente a PI de RAOEF, no entendimento de que o pedido de
anulação do acto do OEF que indeferiu pedido de dispensa da entrega e apreensão dos documentos dos
veículos automóveis penhorados nos autos é manifestamente improcedente.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 198/199, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.
Não houve contra-alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A recorrente pretende que se revogue a decisão que inferiu liminarmente reclamação deduzida do
despacho do OEF que indeferiu pedido de dispensa de entrega e apreensão dos documentos dos veículos
automóveis penhorados nos autos para garantia de pagamento da obrigação exequenda.
Os veículos em causa foram penhorados ao abrigo do estatuído no artigo 230.º do CPPT.
Como refere o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Processo
tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, III volume, pagina 636), “No art. 851º do CPC incluem-se normais especiais relativas à penhora de veículos automóveis, navios despachados e aeronaves, em
que se prevê, além do mais a apreensão dos respectivos documentos e medidas para obstar a que os
bens penhorados sejam utilizados.
Não há no CPPT, nem no art. 221º nem no art. 230º, remissão para estas normas, mas na alínea a)
do art. 221º, para a penhora da generalidade de bens móveis, prevê-se que eles sejam «efectivamente
apreendidos e entregues a um fiel depositário idóneo» o que supõe, para que ela seja «efectiva» que se
tomem as providências necessárias para os bens penhorados não serem utilizados, o que abre a porta
à aplicação subsidiária das medidas previstas nos nºs 2 a 4 daquele art. 851º”
Portanto, o estatuído no artigo 851º/2/3 do CPC aplica-se, subsidiariamente, à penhora de veículos
feita em processo de execução fiscal.
Assim, a penhora do veículo é seguida da sua imobilização, nomeadamente, através da apreensão
dos documentos de identificação respectivos, só assim se tornando efectiva a penhora.
A alegada falta de publicação da Portaria a que se refere o artigo 851º/2 do CPC
e a expressão “com as necessárias adaptações», a nosso ver, em nada contendem com o que se
referiu. Ou seja, a penhora efectiva do veículo pressupõe, logicamente, a apreensão dos respectivos
documentos de identificação.
O acto sindicado do OEF, que indeferiu o pedido de dispensa da entrega e apreensão dos documentos dos veículos penhorados não é, manifestamente, impugnável por falta de lesividade, nos termos
do estatuído no artigo 276º do CPPT e 268º/4 da CRP.
Efectivamente, como resulta dos pontos A e B do probatório, no PEF foram penhorados os veículos
ali referidos através de comunicação electrónica à competente conservatória.
Ora, este acto de penhora é que é, na verdade, o acto lesivo do qual poderia a executada reclamar
judicialmente sendo certo que conforme resulta dos autos e do probatório aquela não o fez.
Portanto, o acto de penhora “transitou”, ou, melhor dizendo, faz caso decido ou resolvido.
O acto, ora sindicado mais não é do que um acto subsequente ao acto lesivo da efectivação da
penhora, imposto pelo artigo 851º/2 do CPC e que a AT, sujeita ao princípio da legalidade, não podia
deixar de cumprir.
De facto, nos termos do citado normativo, e como já se referiu, a ordenada penhora dos veículos
implica a sua imobilização, designadamente mediante a apreensão dos respectivos documentos.
É exactamente esta ordem de entrega dos documentos atinentes aos veículos penhorados que a
recorrente sindica e que, como já se disse não é autonomamente sindicável, uma vez que o acto lesivo se
consubstanciou na penhora efectiva dos veículos, e dado que a executada não a sindicou sibi imputet.
E, pois, manifesta a improcedência da pretensão deduzida, o que constitui fundamento de indeferimento liminar da PI.
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Acresce que, em nosso entendimento, a recorrente é, ainda, parte ilegítima, nos termos e para os
efeitos do estatuído no artigo 276º do CPPT, o que constitui, também, fundamento de indeferimento
liminar (artigos 89º/l/d) do CPTA e 234º -A e 494º do CPC).
É certo que das decisões do OEF relativas ao fiel depositário cabe reclamação para o juiz do tribunal
tributário competente, nos termos do estatuído nos artigos 276.º a 278.º do CPPT, para cuja dedução
tem legitimidade, desde que a decisão contenda como os seus interesses. Será o caso, por exemplo, do
depositário que tenha sido removido do cargo pelo OEF.
Ora, no caso em análise a decisão do OEF não contende com os interesses da recorrente, enquanto
tal, mas sim com os interesses da executada.
De facto, a recorrente/fiel depositária requereu a dispensa da entrega e apreensão dos documentos
de identificação dos veículos penhorados, com o fundamento de que tal apreensão implica a paragem
da actividade comercial da executada.
Ora, como parece claro, a decisão do OEF que indefere tal pretensão contende com os interesses
da executada e não da recorrente, enquanto fiel depositária.
Portanto, também por esta via a pretensão da recorrente não poderia deixar de ser liminarmente
indeferida.
Termos em que, pelas razões apontadas, deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se a
decisão recorrida na ordem jurídica.
4 – Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre esta questão da ilegitimidade da
recorrente, suscitada pelo MP no seu parecer a fls. 219/221, nada vieram dizer.
5 – Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, vêem os autos à conferência.
6- Em sede factual apurou-se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) No PEF foram penhorados, entre outros, os veículos com as matriculas 78-62-VO, 89-04-XJ,
12-02-NR, 92-04-HD, 30-82-IS, 78-03-HX, 62-92-JT, 05-73-AT e 23-46-IU, tendo a reclamante sido
nomeada fiel depositária (fls.130 a 141 e 156 e verso).
B) A penhora dos referidos veículos foi realizada por comunicação electrónica à conservatória
competente (fls. 130 a 145, 148 e 164).
C) Em 3/4/2012 a reclamante requereu a dispensa da entrega dos documentos desse veiculo, pelo
requerimento de fls. 157 e 158, cujo teor aqui se dá por reproduzido (fls. 157 a 160).
D) Com base na informação constante de fls. e verso, cujo teor aqui se dá por reproduzido, o
órgão de execução fiscal, por despacho de 24/4/2012, constante de fls. 165, cujo teor aqui se dá por
reproduzido, indeferiu o pedido da reclamante (fls. 164 a 165).
7. Do mérito do recurso.
Tanto quanto se apura das conclusões das alegações de recurso são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste tribunal:
- saber se a decisão recorrida incorre em erro de direito ao julgar que o disposto no nº2 e 3 do
artigo 851º do Código de Processo Civil é subsidiariamente aplicável à penhora efectuada em processo
de execução fiscal;
- saber se o despacho de indeferimento liminar recorrido violou também o artigo 234º - A, n.º 1,
do Código de Processo Civil, uma vez que, segundo alega a recorrente, a questão jurídica em referência
não dispõe da simplicidade e evidência impostas para a aplicação deste dispositivo.
7.1 Cumpre porém, previamente, apreciar uma questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral
Adjunto no seu parecer a fls. 219/221, questão esta relativa à ilegitimidade da recorrente nos termos
estatuídos no artº 276º do CPPT.
Sustenta o Ministério Público, neste tribunal que, nos termos do estatuído nos artigos 276.º a 278.º
do Código de Procedimento e Processo Tributário, o fiel depositário tem legitimidade para deduzir
reclamação das decisões do OEF para o juiz do tribunal tributário competente, desde que a decisão
contenda como os seus interesses. Será o caso, por exemplo, do depositário que tenha sido removido
do cargo pelo OEF.
E conclui que, no caso em análise a decisão do OEF não contende com os interesses da recorrente,
enquanto tal, mas sim com os interesses da executada, pelo que também por esta via a pretensão da
recorrente não poderia deixar de ser liminarmente indeferida.
Notificadas as partes para se pronunciarem sobre a aludida questão da ilegitimidade da recorrente
nos termos estatuídos no artº 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário, nada vieram dizer.
Vejamos então a questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto.
Importa desde logo notar que se trata de uma questão nova que não foi apreciada pelo tribunal
recorrido, por lá não ter sido suscitada, pese embora de conhecimento oficioso.
Ora, como é sabido, e é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação de
decisões judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova. (1)
Por isso, e em principio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas
pela decisão impugnada.
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Contudo, como é também jurisprudência uniforme, o princípio genérico de que o recurso visa
a impugnação da decisão recorrida, mediante o reexame do que nela se tiver discutido e apreciado, e
não a apreciação de questões novas, não abrange, as questões novas de conhecimento oficioso e não
decididas com trânsito em julgado.
São questões oficiosamente cognoscíveis, por exemplo, o abuso do direito, os pressupostos processuais, gerais ou especiais, a inconstitucionalidade de uma norma aplicável ao litígio ou caducidade
de direito indisponível (2).
Por outro lado, embora nos recursos jurisdicionais se deva mover no âmbito definido ao recurso
nas alegações pelo recorrente, o Ministério Público tem legitimidade para suscitar outras questões de
legalidade (para além das suscitadas pelas partes no processo) nos termos das suas competências legais – cfr. o artigo 51.º do ETAF e artigo 279.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
No caso o Ministério Público suscitou a questão da legitimidade do fiel depositário para deduzir
reclamação para o juiz do tribunal tributário competente de decisão do órgão de execução fiscal.
Ora a ilegitimidade de alguma das partes constitui excepção dilatória de conhecimento oficioso
nos termos dos arts. 494º, alínea e) e 495º do Código de Processo Civil.
Daí que se entenda que este Tribunal dela deva conhecer em sede do presente recurso.
7.2 E conhecendo diremos, desde já, que assiste razão ao Exmº Procurador-Geral Adjunto.
Com efeito nos termos do artº276º do Código de Procedimento e Processo Tributário as decisões
proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado são susceptíveis de reclamação para o
tribunal tributário de l.ª instância.
A doutrina vem entendendo que embora neste art. 276.º se faça referência apenas ao executado
como reclamante, a L.G.T. assegura tal direito a qualquer interessado (art.. 103.º, n.º 2, desta Lei) pelo
que, em face da supremacia da normas da L.G.T. sobre as deste Código (art. l.º deste e alínea c), do
n.º 1 do art. 51.º da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro), deverá interpretar-se aquele art. 276.º em
consonância com este n.º 2 do art. 103º (cf. Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e
Processo Tributário anotado, vol. III, pag. 645).
Também é esse o nosso entendimento no que respeita às decisões do órgão de execução fiscal
relativas ao depositário.
Ponto é que tais decisões contendam com os seus interesses ou direitos legítimos e nomeadamente
que tenham repercussão negativa imediata na sua esfera jurídica. (3)
Ora a recorrente/fiel depositária requereu a dispensa da entrega e apreensão dos documentos de
identificação dos veículos penhorados, com o fundamento de que «a efectiva apreensão acarretará profundos danos e avultados encargos à sociedade «Sousa, Pinto & Pereira, Ldª, que assim se verá impedida
de pode cumprir as suas responsabilidades e os seus compromissos comerciais e, consequentemente,
de regularizar, entre outras, as suas obrigações tributárias»- cf. requerimento de fls. 173 e segs.
Como é evidente, e bem nota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no parecer supra referido, esta
decisão do órgão de execução fiscal que indefere tal pretensão contende com os interesses da executada
«Sousa, Pinto & Pereira, Ldª», mas não com os interesses da recorrente, enquanto fiel depositária.
Por isso se entende que tal decisão não constitui acto lesivo, com repercussão negativa imediata
na esfera jurídica da depositária, e que, consequentemente, a mesma é parte ilegítima nos termos e para
os efeitos do disposto no artº 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário, o que, para todos
os efeitos, constitui também fundamento de indeferimento liminar (arts. 234º.A e 484º do Código de
Processo Civil).
Neste contexto, e pese embora com fundamentação diversa, não pode ter-se como merecedor de
censura o despacho recorrido, ficando, desta forma, prejudicado o conhecimento das demais questões
suscitadas, nomeadamente a questão da aplicação subsidiária do no nº2 e 3 do artigo 851º do Código
de Processo Civil ao processo de execução fiscal e a questão da eventual violação do artigo 234º - A,
n.º 1, do Código de Processo Civil.
8. Decisão
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, com esta fundamentação,
o despacho recorrido.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.
(1) (Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 04.12.2008, rec. 840/08 e de 30.10.08,
rec.112/07, e do Supremo Tribunal de Justiça, recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt.)
(2) (Ver neste sentido Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007, Coimbra Editora,
Coimbra, 2009, pág. 81.)
(3) (Vide, também neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, vol. III, pag. 269.)
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Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Dispensa de pagamento prévio. Notificação para pagamento da taxa
de justiça.
Sumário:
I — As partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça,
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão
que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o
seu pagamento no prazo de 10 dias (nº 2 do art. 15º do RCP, aditado pela Lei
n.º 7/2012, de 13/2).
II — Esta regra aplica-se aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei
n.º 7/2012, como também a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do
art. 8º).
III — O n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, não obsta à aplicação daquela regra aos
processos pendentes, pois que se trata de norma que apenas se destina a obviar
a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012
dele deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta
Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de
imediato da taxa de justiça.
Processo n.º 905/12-30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: António Pedro Ferreira Reis.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira recorre da decisão que, proferida no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, confirmou a correcção da notificação que a tal entidade foi
operada em ordem ao pagamento da taxa de justiça devida nos respectivos autos.
Com efeito, com a sentença proferida no processo de recurso judicial da decisão do Director-Geral
da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso à informação bancária de António Pedro
Ferreira Reis, foi aquele notificado oficiosamente pela Secretaria do TAF de Braga para proceder, em
10 dias, ao pagamento da taxa de justiça devida.
E na sequência do pedido de esclarecimento efectuado pela entidade Recorrente sobre «a responsabilidade que se pretende fazer recair sobre» ele, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga
confirmou a correcção da notificação assim efectuada.
1.2 Inconformado com essa decisão o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira dela
interpõe o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado com o requerimento
de interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
I. No caso dos autos a vexata quaestio reconduz-se a saber se nas situações em que sie verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do art. 15º do
RCP, se aplica aos processos pendentes - anteriores à entrada em vigor da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro,
portanto - o regime estatuído no n.º 2 do art. 15º do RCP, não obstante o regime de aplicação da lei no
tempo ínsito no n.º 9 do art. 8º do mesmo diploma legal.
II. A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e das
Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei 7/2012 de l3 de Fevereiro.
III. No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz a quo, pelo entendimento de que, nos termos
do n.º 2 do art. 8º da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, o momento relevante para aplicação deste novo
RCP é o do trânsito em julgado ocorrer em data posterior à entrada da referida Lei, e, por outro lado,
nos termos do n.º 2 do artigo 15º do RCP, as partes dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça,
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, para efectuar o seu pagamento no
prazo de 10 dias. Assim, seria aplicável aos processos pendentes, e por esse efeito as entidades que se
encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa de justiça assistindo-se a uma incompatibilização entre o n.º 2 do artigo 15º e o n.º 9 do artigo 8º do RCP que o meritíssimo
Juiz a quo poderia ter conciliado.
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IV. Destarte, não foi esse o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte, no
âmbito do Proc. n.º 607/11.OBEAVR e do Proc. n.º 3428/11.BEPRT, o qual considerou, por despacho,
dar sem efeito a notificação para pagamento e a respectiva guia (v.d. cópia de notificação e despacho
que se junta como doc. n.º 1 e 2).
V. Entende ainda, o Recorrente que o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juiz a quo, não
é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012 de 13 de
Fevereiro.
VI. Os presentes autos tiveram início em 17/02/2012, sendo-lhes, por tal, aplicável o regime de
custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no
Regulamento das Custas Processuais (RCP) - cfr. artigo 26º do Dec. Lei citado), e com as alterações
introduzidas pelo Dec. Lei 52/2011 de 13 de Abril.
VII. O momento determinante para a aplicação da lei, nomeadamente, da nova redacção do RCP,
é o momento da instauração da acção e não o momento em que a sentença foi proferida ou transitou
em julgado.
VIII. O Recorrente encontrava-se dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a) do artigo 15º do RCP na redacção dada pela Lei 52/2011 de 13 de Abril.
IX. A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficia
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, isto sem prejuízo, obviamente,
de a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde
a taxa de justiça se inclui – cfr. artigo 447º, n.º 1 do CPC e artigo 3º n.º l do RCP) que sejam da sua
responsabilidade.
X. A introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
XI. Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime constante da Lei
52/2011 de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
XII. Ou seja, a Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que
se encontram dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada no
âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.
XIII. Logo, e em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça - como no caso do Recorrente -, consagrado no disposto no n.º 9
do art. 8º da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, afere-se que o referido despacho procede à violação dos
referidos preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal, à exigência, de pagamento de
taxa de justiça correspondente ao impulso processual (oposição) apresentado de forma a obstaculizar
a pretensão formulada pelo requerente.
XIV. Assim, o douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial,
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas normas e como
tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao
pagamento de taxa de justiça.
Termina pedindo o provimento do recurso e que, em consequência, seja o despacho recorrido
substituído por outro que determine inexistir, no caso, lugar ao pagamento de taxa de justiça.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. O Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira apresentou reclamação do acto da secretaria, que procedeu à sua notificação para autoliquidação da taxa de justiça devida (art. 15º, n.º 2 Regulamento das Custas Processuais, redacção da Lei n.º 7/2012 de 13 de Fevereiro: art. 161º, n.º 5 do C.P.C.)
Ora, a decisão de indeferimento da reclamação não é passível de recurso, face ao montante das
custas em causa, inferior a 50 UC (4.950,00): art. 31º, n.º 5 do Regulamento das Custas Processuais
aprovado pelo DL n.º 34/2008 de 26 de Fevereiro, interpretado extensivamente.
2. A decisão de admissão do recurso proferida pelo tribunal recorrido não vincula o tribunal superior (art. 685º-C, n.º 5 do CPC na redacção do DL n.º 303/207 de 24 de Agosto).
No caso de admissão do recurso, o Ministério Público pronuncia-se no sentido do improvimento, por adesão à fundamentação do despacho recorrido de fls. 39/40, o qual está de acordo com
a jurisprudência deste STA-2ª Secção (despachos dos Juízes Conselheiros relatores proferidos em 9
de Maio de 2012 e 11 de Julho 2012, respectivamente, nos processos 115/12 e 882/11) e de acordo
com o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República n.º 40/2011- DR, 2ª Série
- n.º 113-12/6.
3. Assim, somos de parecer que o recurso não deve ser admitido. Mas, de qualquer modo, não
merece provimento.»
1.5. Notificado às partes o teor do Parecer do MP, só o recorrente veio pronunciar-se alegando,
em síntese, que a questão suscitada nos autos não deve ser enquadrada no art. 31º do Regulamento
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das Custas Processuais (RCP), «nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 5,
que define as regras da alçada e limita o recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da
conta, a valores superiores a 50 UC.
Antes de mais, por não ter sido apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação ou correcção de qualquer erro material de que a mesma padecesse.
O que se pretende discutir é uma indevida exigência de pagamento de taxa de justiça pela secretária judicial, sem qualquer fundamento ou base legal.
Ou seja, o que está em causa nos autos é uma decisão judicial que, na sequência de requerimento
a solicitar a clarificação da responsabilidade que se pretendia imputar à parte, sancionou um acto
administrativo praticado pelo Senhor Secretário Judicial, ou por quem o substituiu.
Desta forma, salvo o devido respeito por entendimento diverso, não devem relevar, para efeito
dos presentes autos, as regras de alçada previstas no artigo 31º, n.º 5 do Regulamento das Custas
Processuais.»
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. No despacho recorrido foram referidas as seguintes circunstâncias processuais com relevo para
a decisão a proferir:
«Os presentes autos foram instaurados a 17.02.2012, cfr. fls. 42.
A sentença foi proferida a 15.06.2012, cfr. fls. 114 a 144.
Com a notificação da sentença, foi a Fazenda Pública notificada para, no prazo de 10 dias, efectuar
o pagamento da taxa de justiça devida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 15º do RCP (redacção
dada pela Lei n.º 7/2012, de 13.02), cfr. fls. 147».
3.1. Em face das Conclusões do recurso e do teor do Parecer do MP, as questões que cumpre
apreciar e decidir são as da saber se:
- o recurso deve ser admitido em face do valor das custas em causa (questão suscitada pelo MP);
na afirmativa,
- se foi legal a notificação efectuada ao Recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
3.2. Estas questões foram já proficientemente tratadas no acórdão desta Secção do STA, de
10/10/2012, que subscrevemos como adjunto.
E porque não vemos que no presente recurso seja avançada mais convincente argumentação do
que aquela que presidiu ao entendimento adoptado naquele aresto, limitar-nos-emos, com a devida
vénia, a seguir a fundamentação ali adoptada.
4.1. Na sequência da decisão do Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira que
autorizou o acesso administrativo à informação bancária de um contribuinte, este recorreu judicialmente
dessa decisão para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal, ao abrigo do disposto no art. 146º-B do
CPPT, sendo que esse recurso foi julgado parcialmente procedente, tendo aquela decisão sido anulada
no que respeita aos anos de 2005 e 2006 e mantida quanto aos anos de 2007 e 2008.
Em consequência, o Juiz do TAF de Braga, que fixou o valor da acção em € 30.000,01, condenou
ambas as partes nas custas, na proporção de ½ para cada um.
Com a notificação da sentença, a Secretaria do TAF de Braga notificou também a Entidade recorrida
(ora recorrente) para, em dez dias, proceder ao pagamento da taxa de justiça, ao abrigo do disposto no
art. 15º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais (RCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008,
de 26/2, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de 13/2.
Esta entidade discordou dessa notificação e veio aos autos pedir ao Juiz do TAF de Braga que se
digne «clarificar a responsabilidade que se pretende fazer recair sobre» ela.
O Mmo. Juiz proferiu então despacho no qual confirma a legalidade da notificação, fundamentando-se em que:
- uma vez que a sentença foi proferida já no âmbito da vigência da redacção dada ao n.º 2 do art. 15º
do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, o seu trânsito em julgado ocorrerá já em data ulterior
à da entrada em vigor dessa nova redacção, pelo que, nos termos do disposto no n.º 2 do respectivo
art. 8º, o acto de contagem deve obedecer às regras constantes desta nova redacção;
- nos termos do disposto no n.º 8 do art. 9º do RCP, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 17/2012,
de 13 de Fevereiro, as partes que beneficiavam de dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça
mantêm a dispensa, mesmo que a nova redacção dada ao RCP preconize solução diferente, ocorrendo,
nestes casos, o pagamento a final;
- no caso, mantém-se a dispensa de prévio pagamento da taxa de justiça de que gozava a Fazenda
Pública, não consagrando a lei, a este propósito, uma solução diferente, motivo por que é aplicável o
regime previsto na nova redacção da RCP;
- o n.º 2 do art. 15º do RCP estabelece que as partes dispensadas do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão da causa
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de dez dias, motivo
por que bem andou a Secretaria ao efectuar tal notificação.
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4.2. É desse despacho que vem interposto o presente recurso.
O Recorrente sustenta, em síntese, que não tem que proceder ao pagamento da taxa de justiça neste
momento e que a decisão recorrida, que entendeu diversamente, viola o disposto no n.º 9 do art. 8º da
Lei n.º 7/2012, de 13/2.
Isto porque o disposto no n.º 2 do art. 15º do RCP, introduzido pela Lei n.º 7/2012, não pode
ser aplicado aos processos pendentes à data em que entrou em vigor esta Lei, mas apenas aos que
se iniciaram depois dessa data, como resulta da cláusula de salvaguarda ínsita no n.º 9 do art. 8º
da mesma Lei, motivo por que, relativamente àqueles processos (i.é, aos pendentes na data em que
entrou em vigor a Lei n.º 7/2012), o pagamento da taxa de justiça apenas pode ser exigido a final
(solução da lei anterior) e já não no prazo de dez dias após a notificação da sentença (solução da
lei nova).
Ou seja, o recorrente não sustenta que não deva, eventualmente, proceder ao pagamento da taxa
de justiça; sustenta, isso sim, que esse pagamento não lhe pode ser exigido neste momento (em que é
notificada da sentença), mas apenas a final. Questiona, pois, a oportunidade em que tal pagamento lhe
está a ser exigido.
É, pois, essa a questão a apreciar e decidir nos presentes autos, a de saber se as entidades que, antes
e depois da nova redacção dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012, estavam dispensadas do prévio pagamento
de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, após condenação em custas por sentença proferida após a
entrada em vigor daquela nova redacção do RCP, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e
prazo fixados no n.º 2 do art. 15º daquele Regulamento.
5. Mas, previamente, e com a possibilidade de prejudicar o conhecimento dessa questão, haverá
que conhecer da admissibilidade do recurso, questão suscitada pelo MP junto deste Supremo Tribunal
Administrativo.
Entende o sr. Procurador-Geral Adjunto que, o recurso não devia ser admitido por «o montante
das custas em causa» ser inferior a 50 UC, pelo que o recurso não é admissível, atento o disposto no
art. 31º, n.º 6, do RCP, que dispõe: «Da decisão do incidente de reclamação e da proferida sobre as
dúvidas do funcionário judicial que tiver efectuado a conta cabe recurso em um grau, se o montante
exceder o valor de 50 UC».
Salvo o devido respeito, a questão suscitada nos autos não se enquadra no art. 31º do RCP, nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 6, que define as regras da alçada e limita o
recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da conta a valores superiores a 50 UC.
Desde logo, porque não foi apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação ou
correcção de qualquer erro material de que a mesma padecesse. Apesar de a notificação ao Director-Geral
da Autoridade Administrativa e Aduaneira, ora Recorrente, para pagamento da taxa de justiça ter sido
realizada oficiosamente pela Secretaria Judicial em simultâneo com a notificação da sentença, o que
está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado
por essa entidade a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse pagamento,
julgou ser o mesmo devido. Note-se que, nesse momento, não tinha sequer ainda sido efectuada a
conta, pois a sentença ainda não transitara e, nos termos do disposto no art. 29º, n.º 1, do RCP, a conta
é elaborada (pela secretaria do tribunal de 1ª instância e em dez dias) após o trânsito em julgado da
decisão final e, nos termos do n.º 1 do art. 30º do mesmo Regulamento, «de harmonia com o julgado
em última instância».
A nosso ver, a situação dos autos integra, não uma reclamação da conta – que, como vimos, ainda
nem sequer foi elaborada –, mas uma reclamação judicial de acto da secretaria, ao abrigo do disposto
no n.º 5 do art. 161º do Código de Processo Civil (CPC), norma legal que dispõe: «Dos actos dos funcionários da secretaria judicial é sempre admissível reclamação para o juiz de que aquela depende
funcionalmente».
Assim, e porque o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 30.000,01, de
acordo com a fixação efectuada pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ou seja excede a alçada do Tribunal que a proferiu – que, nos termos do disposto no art. 280º, n.º 4, do CPPT, e
6º, n.º 2, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002,
de 19 de Fevereiro, é de ¼ das alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, correspondendo hoje a €
1.250,00 – (1), não ocorre o aventado obstáculo à admissibilidade do recurso. (2)
6. Posto isto, vejamos, então, a questão atinente à legalidade da notificação efectuada ao Recorrente
para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
6.1. Não se discute no recurso que a Entidade Recorrida, ora Recorrente, esteja sujeita ao pagamento de taxa de justiça (note-se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26/2, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP) e
que esse Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2º, (3) aplicável aos processos que correm
termos nos tribunais administrativos e fiscais). E na verdade, quer antes, quer depois das alterações
introduzidas no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, já o Estado não gozava de isenção de taxa de justiça,
isenção a que já há muito fora posto termo. (4)
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O ora Recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira, serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças [cf. arts. 1º, 3º, 4º, alínea f), e 14º, n.º 3, do DL n.º 117/2011, de 15/12 e arts. 1º, 3º e 4º do DL
n.º 118/2011, de 15/12], encontrando-se, como tal, dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça,
conforme estatuído no art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP. (5)
A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento,
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4º do RCP,
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado art. 15º,
beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
Por outro lado a dispensa do pagamento prévio também não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas
um diferimento ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao
custo do serviço judiciário prestado, será exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
6.2. Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez, (6) no início do processo,
por cada parte ou sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao
momento da prática do acto processual a ela sujeito» (art. 14º do RCP).
Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa
de justiça?
A Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, louvando-se no n.º 2 do art. 15º do
RCP – que determina: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» –, entendeu que
esse momento era o da notificação da sentença por que o Juiz daquele Tribunal julgou parcialmente
procedente o recurso interposto pelo Contribuinte, ao abrigo do disposto no art. 146º-B, do CPPT, da
decisão do Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso directo à informação bancária. Note-se que a taxa de justiça é devida pelo impulso processual independentemente
da posição (lado activo ou passivo) que a parte ocupa no processo, ou seja, quer a parte seja autor quer
seja réu, quer seja recorrente quer seja recorrido, como resulta inequivocamente do disposto no art. 6º,
n.º 1, do RCP.
O Juiz do TAF de Braga, decidindo a reclamação deduzida pelo ora Recorrente contra essa notificação, entendeu também que era esse o momento para ser paga a taxa de justiça por quem beneficiava
da dispensa do seu prévio pagamento.
O Recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o
pagamento decorrente do n.º 2 do art. 15º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação
daquela norma ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2, que
aprovou o RCP.
Vejamos.
6.3. A dita norma (nº 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) inserida nas disposições quanto à
aplicação no tempo, prescreve que: «Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve
lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento
dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda
que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente.»
A ratio legis desta norma é evitar toda e irrestrita consequência que decorreria do princípio geral
enunciado no n.º l do art. 8º: a aplicação do RCP na redacção conferida pela lei de alteração a todos
os processos pendentes. Se, sem a ressalva feita no dito n.º 8, fosse feita aplicação do princípio geral,
então, as entidades antes dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, que segundo a actual
redacção já deixassem de o ser (… “a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas
Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”), ficariam imediatamente em falta, logo
podendo/devendo ser reivindicado que a suprissem (com possíveis consequências processuais que antes
até não ocorreriam, mas que agora, sem tal ressalva, poderiam emergir).
A regra do n.º 8 pretende afastar esse efeito, dando por adquirida e mantida a dispensa.
Até aqui cabe, aliás, o discurso argumentativo do reclamante.
Onde a nossa divergência interpretativa ocorre é quanto ao que deve ser considerado como,
mantendo-se a dispensa (de pagamento prévio), ser o pagamento devido “apenas a final”.
Na óptica do reclamante, se bem interpretamos a sua posição, só após elaboração da conta.
Entendemos que não.
A notificação feita ocorreu em aplicação do art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela
Lei n.º 7/2012, de 13/02.

3087
Normativo que reza: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias».
Ora este normativo em nada contraria (e nem sequer interfere) a norma do art. 8º, n.º 9 - que tem
finalidade específica quanto às consequências da nova lei para as partes que tinham um estatuto de
benefício e que o deixaram de ter (7).
Respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam dispensadas
de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas) deferido no
tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.
Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas
segundo a nova redacção do RCP.
Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8º,
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º l), não fosse a regra de ressalva, até
já não teriam essa dispensa] já não se verificasse essa exigibilidade.
Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º l), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à
nova redacção também dela gozam.
Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como
é o caso.
6.4. Conforme o disposto no art. 8º, nºs. 1 e 2, da Lei n.º 7/2012, de 13 /02 (alteração ao RCP), a
nova redacção do RCP aplica-se também aos processos pendentes naquilo que sejam actos praticados
a partir da sua entrada em vigor.
Ou seja, sempre sendo a taxa de justiça devida a final (pois não se está perante hipótese de isenção), então, relativamente à questão de saber se o pagamento daquela taxa é exigível só com a conta do
processo, ou se o é aquando da notificação aqui questionada, o legislador optou, agora, e abrangendo
também os processos pendentes, por não diferir no tempo o pagamento, em mais do que os termos
agora previstos. (8)
E dado que o acto aqui em questão foi praticado já na vigência da nova redacção da lei, aplica
essa nova redacção.
No caso, o falado n.º 2 do art. 15º, assim se respeitando os termos desta norma.
Neste contexto e por tudo o exposto, entende-se que o recurso não pode obter provimento.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Maria
Fernanda Maçãs.
(1) A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em € 5.000,00 pelo art. 31.º, n.º 1, da Lei da Organização
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.
(2) Neste sentido, cfr. o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 23/5/2012, proferido no processo
com o n.º 246/12.
(3) O art. 2º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais,
nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».
(4) Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção conferida pelo DL n.º 324/2003, de 27/12, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já sido abolida pelo
Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22/2, cujo art. 189º dispõe: «O Estado
e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».
(5) Diz o art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 – Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa de
justiça: a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões Autónomas e as autarquias locais, quando demandem ou sejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria
administrativa contratual e pré-contratual e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores
do Estado; […]».
(6) Tendo-se eliminado o sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subsequente) que vigorava no
Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL n.º 224-A/96.
(7) Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15º do RCP, que foram revogadas pelo art. 6º da
Lei n.º 7/2012, de 13/2.
(8) Neste sentido, Joel Timóteo Ramos Pereira, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid
Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.
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Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de Justiça. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de
Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei
n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8.º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º
da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam
beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do
novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem
compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade
aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça”.
Processo n.º 919/12-30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Joaquim Paulo Pereira Vilas Boas.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
JOAQUIM PAULO PEREIRA VILAS BOAS, NIF …, residente na Rua …, …, …, n.º …, …,
concelho de Vila Nova de Famalicão, nos termos do disposto no artigo 146.º-B do Código de Procedimento e de Processo Tributário, interpôs recurso judicial da decisão do Sr. Diretor-Geral dos Impostos
[actualmente com a designação de Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira], datada de 01
de Agosto de 2011, que autorizou o acesso da Administração Fiscal às sua contas bancárias.
Por sentença de 25 de Junho de 2012, o TAF de Braga, julgou parcialmente procedente o recurso,
decidindo:
- a anulação da decisão do Sr. Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, de 01.08.2011,
no segmento em que se determina o acesso às contas bancárias relativamente aos anos de 2005 e 2006;
- a manutenção na ordem jurídica do referido despacho no segmento em que determina o acesso
às contas bancárias de que seja titular o recorrente, relativamente aos anos de 2007 e 2008.
- Custas pelo Recorrente e pelo Recorrido, na proporção do decaimento, que se fixa em ½, nos
termos do disposto nos artigos 446º, n.º 1 e 2 do Código de Processo Civil e artigo 7.º, n.º 1 do Regulamento das Custas Processuais.
O Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, notificado para no prazo de 10 dias efectuar
o pagamento da taxa de justiça, apresentou requerimento no sentido ser clarificada a responsabilidade
de pagamento da taxa de justiça (cfr. 27/28 dos autos).
Por despacho de 20 de Julho de 2012, a fls. 30/31, dos autos, o TAF de Braga decidiu que a Fazenda
Pública devia proceder ao pagamento da taxa de justiça nos termos da notificação de que tinha sido
destinatário. Reagiu o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira ora recorrente, interpondo
o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
a. No caso do autos a vexatio quaestio reconduz-se a saber se nas situações em que se verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º
do RCP, se aplica aos processos pendentes - anteriores à entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13
do Fevereiro, portanto - o regime estatuído no n.º 2 do artigo 15.º do RCP, não obstante o regime de
aplicação da lei no tempo ínsito no n.º 9 do artigo 8º do mesmo diploma legal
b. A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e das
Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
c. No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz a quo, pelo entendimento de que, nos termos
do n.º 2 do artigo 8º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, o momento relevante para aplicação deste
novo RCP é o da decisão ser proferida em data posterior à entrada da referida Lei, e, por outro lado,
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nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do RCP, as partes dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, para efectuar o seu pagamento
no prazo de 10 dias. Assim, seria aplicável aos processos pendentes, e por esse efeito as entidades
que se encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa de justiça,
assistindo-se a uma incompatibilização entre o n.º 2 do artigo 15.º e o n.º 9 do artigo 8.º do RCP que o
meritíssimo Juiz a quo poderia ter conciliado.
d. No entanto, não foi esse o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte,
no âmbito do processo n.º 607/11.OBEAVR e do processo n.º 3428/11.BEPRT, o qual considerou, por
despacho, dar sem efeito a notificação para pagamento e a respectiva guia (v.d. cópia de notificação e
despacho que se junta como doc. n.º 1 e 2).
e. Entende ainda, o Recorrente que o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juiz a quo, não
é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no n,º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro.
f. Os presentes autos tiveram início em Fevereiro de 2012, sendo-lhes, por tal, aplicável o regime de
custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no RCP.
g. O momento determinante para a aplicação da lei, nomeadamente, da nova redacção do RCP, é
o momento da instauração da acção e não o momento em que a sentença foi proferida ou transitou em
julgado. (sublinhado nosso).
h. O Recorrente encontrava-se dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o estatuído na alínea a) do artigo 15º do RCP na redacção dada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de Abril.
i. A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, isto sem prejuízo, obviamente, de
a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde
a taxa de justiça se inclui – cf. artigo 447º. n.º 1 cio CPC e artigo 3º n.º 1 do RCP) que sejam da sua
responsabilidade.
j. A introdução do n.º 2 do artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Janeiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
k. Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante
da Lei n.º 52/2011, de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
l. Ou seja, a Lei n.º 7/2012, de 13 de Janeiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que se encontram dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução
preconizada no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas
entidades a final.
m. Logo, e em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça - como no caso do Recorrente -, consagrado no disposto no n.º 9 do
artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, afere-se que o referido despacho procede à violação
dos referidos preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal, à exigência, de pagamento de
taxa de justiça correspondente ao impulso processual (oposição) apresentado de forma a obstaculizar
a pretensão formulada pelo requerente.
n. Assim, o douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial,
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, à violador das aludidas normas e como
tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao
pagamento de taxa de justiça.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser o douto despacho recorrido substituído por outro que determine inexistir,
no caso dos autos, lugar ao pagamento de taxa de justiça, assim se fazendo JUSTIÇA.
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
1.O recorrente apresentou reclamação do acto da secretaria que procedeu à sua notificação para pagamento da taxa de justiça devida (art. 15º nº2 Regulamento das Custas Processuais redacção Lei nº7/2012,
13 fevereiro; art.161º nº5 CPC; doc. fls. 27/28) A decisão de indeferimento da reclamação não é passível
de recurso, face ao montante das custas em causa, inferior a 50 UC [€ 5 100,00 = 50 x € 102] (cf. doc.
fls. 25; art.31º nº6 Regulamento das Custas Processuais aprovado pelo DL n.º 34/2008, 26 Fevereiro
aplicável por interpretação extensiva às decisões judiciais de reclamações tendo por objecto actos dos
funcionários da secretaria judicial)
A decisão de admissão do recurso proferida pelo tribunal recorrido não vincula o tribunal superior
(art. 685º-C n.º 5 CPC redacção DL n.º 303/2007, 24 agosto; despacho fls. 53)
2.Sem prescindir
No caso de admissão do recurso o Ministério Público pronuncia-se no sentido do improvimento,
por adesão à fundamentação do despacho recorrido, proferido em 20 julho 2012 (fls.30/31)

3090
o entendimento manifestado está em consonância com:
-jurisprudência do STA-SCT sobre a questão (designadamente, despachos do juízes conselheiros
relatores proferido em 9 maio 2012 processo n.º 115/12 e 11 julho 2012 processo nº882/11)
-parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República n.º 40/2011 (Diário da
República, 2ª série-nº 113-12 junho 2012) cujas conclusões pertinentes se transcrevem:
7ª Em conformidade com o disposto no nº2 do artigo 15º do Regulamento das Custas Processuais, aditado pela Lei n.º 7/2012, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça devem
ser notificadas conjuntamente com a decisão que decida a causa principal, para efetuar o pagamento
dessa taxa no prazo de 10 dias, que é devido independentemente de condenação afinal e de a decisão
ser susceptível de recurso; 8º Este novo regime é aplicável a todos os processos iniciados a partir de
29 de Março de 2012, data da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais, na redação
dada pela Lei n.º 7/2012, conforme prescreve o artigo 8º, n.º 1 deste diploma
CONCLUSÃO
O recurso interposto não deve ser admitido.
Subsidiariamente, o recurso não merece provimento.
A decisão recorrida de indeferimento da reclamação deve ser confirmada.
As questões que se suscitam nos presentes autos já obtiveram resposta no recurso n.º 906/12
no qual foi proferido acordão em 10/10/2012.
As questões que cumpre apreciar e decidir são as da saber se o recurso deve ser admitido em face
do valor das custas em causa (questão suscitada pelo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo
Tribunal Administrativo); e na afirmativa, se foi legal a notificação efectuada ao Recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
2. FUNDAMENTAÇÃO
No despacho recorrido foram referidas as seguintes circunstâncias processuais com relevo para
a decisão a proferir:
1) «Os presentes autos foram instaurados a 29/08/2011, cfr. fls. 12 ponto 25..
A sentença foi proferida a 25.06.2012, ainda não tendo transitado em julgado, cfr. fls. 1 e 24;
2) Com a notificação da sentença, foi a Fazenda Pública notificada para, no prazo de 10 dias,
efectuar o pagamento da taxa de justiça devida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 15.º do RCP
(redacção dada pela Lei n.º 7/2012, de 13.02), cfr. fls. 27».
3) Em 20/07/2012 foi proferido o seguinte despacho judicial:
1. Requerimento da Fazenda Pública, a fls. 135 e 136 do autos em suporte físico.
Nos termos do artigo 15º n.º 1 do RCP, mantém-se a dispensa da Fazenda Pública, de proceder ao
pagamento prévio da taxa de justiça, sendo que a este respeito, a Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, não
avança com estatuição diversa, razão por que é aplicável o regime previsto na nova redacção do RCP.
De resto o n.º 2 daquele artigo 15º, dispõe que as partes dispensadas do pagamento prévio da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificados, no âmbito da decisão que
conheça de mérito da causa principal, ainda que seja susceptível de recurso jurisdicional, para efectuar
o seu pagamento no prazo de 10 [dez] dias.
De maneira que, face ao decidido nos presentes autos, a Fazenda Pública tinha de ser notificada
para proceder ao pagamento da taxa de justiça devida, no momento e termos fixados pelo artigo 15º
n.º 2 do RCP, como assim foi prosseguido pela Unidade Orgânica.
Pelo que deixamos expendido supra, importa assim que a Fazenda Pública proceda em conformidade com o teor da notificação de que foi destinatária.
2. Notifique.
3- DO DIREITO
AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Na sequência da decisão do Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira que autorizou
o acesso administrativo à informação bancária de um contribuinte, este recorreu judicialmente dessa
decisão para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga- 3ª Unidade Orgânica, ao abrigo do
disposto no art. 146.º-B do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), sendo que esse
recurso foi julgado em 25/06/2012 parcialmente procedente, tendo aquela decisão sido anulada no que
respeita aos anos de 2005 e 2006 e mantida quanto aos anos de 2007 e 2008.
Em consequência, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que fixou o valor da acção
em € 30.000,01, condenou os aí Recorrente (ora Recorrido) e a Entidade recorrida (aqui Recorrente)
nas custas, na proporção de ½ para cada um.
Com a notificação da sentença, a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga notificou
também a Entidade recorrida (ora Recorrente) para, em dez dias, proceder ao pagamento da taxa de
justiça, ao abrigo do disposto no art. 15.º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais (RCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de
13 de Fevereiro.
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A Entidade recorrida discordou dessa notificação e veio aos autos pedir ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que «se digne clarificar a responsabilidade que se pretende fazer recair
sobre» ela.
O requerimento mereceu despacho a confirmar a legalidade da notificação nos termos supra
destacados em 3).
É desse despacho que vem interposto o presente recurso.
Entende o Recorrente, em síntese, que não tem que proceder ao pagamento da taxa de justiça neste
momento e que a decisão recorrida, que entendeu diversamente, viola o disposto no n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, entende a Fazenda Pública
que o n.º 2 do art. 15.º do RCP, introduzido pela Lei n.º 7/2012, não pode ser aplicado aos processos
pendentes à data em que entrou em vigor esta Lei, mas apenas aos que se iniciaram depois dessa data,
como, a seu ver, resulta da cláusula de salvaguarda ínsita no n.º 9 do art. 8.º da mesma Lei, motivo
por que, relativamente àqueles processos (i.é, aos pendentes na data em que entrou em vigor a Lei
n.º 7/2012), o pagamento da taxa de justiça apenas pode ser exigido a final (solução da lei anterior) e
já não no prazo de dez dias após a notificação da sentença (solução da lei nova).
Ou seja, a Fazenda Pública não sustenta que não deva, eventualmente, proceder ao pagamento da
taxa de justiça; sustenta, isso sim, que esse pagamento não lhe pode ser exigido neste momento (em que
é notificada da sentença), mas apenas a final. Questiona, pois, a oportunidade em que tal pagamento
lhe está a ser exigido.
É, pois, essa a questão a apreciar e decidir nos presentes autos, a de saber se as entidades que, antes
e depois da nova redacção dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012, estavam dispensadas do prévio pagamento
de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, após condenação em custas por sentença proferida após a
entrada em vigor daquela nova redacção do RCP, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e
prazo fixados no n.º 2 do art. 15.º daquele Regulamento.
Previamente, e com a possibilidade de prejudicar o conhecimento dessa questão, haverá que
conhecer da admissibilidade do recurso, questão suscitada pelo Procurador-Geral Adjunto junto deste
Supremo Tribunal Administrativo.
Vejamos, como se decidiu no acórdão deste STA supra mencionado, que merece a nossa
concordância:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM FACE DO VALOR
Entendeu o Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal Administrativo que, o recurso
não devia ser admitido por «o montante das custas em causa» ser inferior a 50 UC, pelo que o recurso
não é admissível, atento o disposto no art. 31.º, n.º 6, do RCP, que dispõe: «Da decisão do incidente de
reclamação e da proferida sobre as dúvidas do funcionário judicial que tiver efectuado a conta cabe
recurso em um grau, se o montante exceder o valor de 50 UC».
Salvo o devido respeito, a questão suscitada nos autos não se enquadra no art.31.º do RCP, nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 6, que define as regras da alçada e limita o
recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da conta a valores superiores a 50 UC.
Desde logo, porque não foi apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação
ou correcção de qualquer erro material de que a mesma padecesse. Apesar de a notificação ao Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira, ora Recorrente, para pagamento da taxa de justiça
ter sido realizada oficiosamente pela Secretaria Judicial em simultâneo com a notificação da sentença,
o que está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado por essa entidade a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse
pagamento, julgou ser o mesmo devido. Note-se que, nesse momento, não tinha sequer ainda sido
efectuada a conta, pois a sentença ainda não transitara e, nos termos do disposto no art. 29º, n.º 1, do
RCP, a conta é elaborada (pela secretaria do tribunal de 1ª instância e em dez dias) após o trânsito em
julgado da decisão final e, nos termos do n.º 1 do art. 30.º do mesmo Regulamento, de «de harmonia
com o julgado em última instância».
A nosso ver, a situação dos autos integra, não uma reclamação da conta - que, como vimos, ainda
nem sequer foi elaborada -, mas uma reclamação judicial de acto da secretaria, ao abrigo do disposto
no n.º 5 do art. 161.º do Código de Processo Civil (CPC), norma legal que dispõe: «Dos actos dos
funcionários da secretaria judicial é sempre admissível reclamação para o juiz de que aquela depende
funcionalmente».
Assim, e porque o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 30.000,01, de
acordo com a fixação efectuada pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, ou seja excede a
alçada do Tribunal que a proferiu - que, nos termos do disposto no art. 280.º, n.º 4, do CPPT, e 6.º, n.º 2,
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, é de ¼ das alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, correspondendo hoje a € 1.250,00 [6] (A
alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em €5.000,00 pelo art. 31º, n.º 1, da Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.) -, não
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ocorre o aventado obstáculo à admissibilidade do recurso [7] (Neste sentido, vide o acórdão desta Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Maio de 2012, proferido no processo com o n.º 246/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em htto://wwwdgsi.pt/sta.
nsf/35fbbbf22elbble680256f8e003ea931/02937cfa6dada54b80257e0e00542f19?OpenDocument.)
2.2.3 DO MOMENTO EM QUE DEVE SER PAGA A TAXA DE JUSTIÇA
Não se discute no recurso que a Entidade Recorrida, ora Recorrente, esteja sujeita ao pagamento
de taxa de justiça. Note-se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais
(RCP) e que esse Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2.º [8] (O art. 2.º do RCP dispõe:
«O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais, nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».) aplicável aos processos que correm
termos nos tribunais administrativos e fiscais. E na verdade, quer antes, quer depois das alterações
introduzidas no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, já o Estado não gozava de isenção de
taxa de justiça, isenção a que já há muito fora posto termo [9] (Isenção que foi abolida, relativamente
aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já
sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002,
de 22 de Fevereiro, cujo art. 189.º dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao
pagamento de custas».)
O ora Recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira,
serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças
[cf. arts. 1.º, 3.º, 4.º, alínea f), e 14.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro e arts. 1.º,
3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro], encontrando-se, como tal, dispensado do
pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP [10] (Diz
o art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 — Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa
de justiça: a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões
Autónomas e as autarquias locais, quando demandem ou sejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa contratual e pré-contratual e relativas às relações
laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; [...]».)
A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento,
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4.º do RCP,
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado
art. 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação
da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas um diferimento
ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao custo do serviço
judiciário prestado, há de ser exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez, [11] (Tendo-se eliminado o
sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subsequente) que vigorava no Código
das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96.) no início do processo, por cada parte ou
sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao momento da prática
do acto processual a ela sujeito» (art. 14.º do RCP).
Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa
de justiça?
A Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, louvando-se no n.º 2 do art. 15º do
RCP — que determina: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» — entendeu
que esse momento era o da notificação da sentença por que o Juiz daquele Tribunal julgou parcialmente
procedente o recurso interposto pelo Contribuinte, ao abrigo do disposto no art. 146.º-B, do CPPT,
da decisão do Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso directo à
informação bancária. Note-se que foi deduzida oposição a esse recurso judicial pelo Director-Geral
da Autoridade Administrativa e Aduaneira e que a taxa de justiça é devida pelo impulso processual
independentemente da posição (lado activo ou passivo) que a parte ocupa no processo, ou seja, quer a
parte seja autor quer seja réu, quer seja recorrente quer seja recorrido, como resulta inequivocamente
do disposto no art. 6.º, n.º 1, do RCP.
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, decidindo a reclamação deduzida pelo ora
Recorrente contra essa notificação, entendeu também que era esse o momento para ser paga a taxa de
justiça por quem beneficiava da dispensa do seu prévio pagamento.
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O Recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o pagamento decorrente do n.º 2 do art. 15.º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação daquela
norma ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, que
aprovou o RCP.
Esse art. 8.º é uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação do RCP no tempo,
estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a todos os processos
iniciados após a sua entrada em vigor — 45 dias após a sua publicação, nos termos do art. 9.º —, quer
aos processos pendentes nessa data. No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas
excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa
considerar a prevista no n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores
de dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça.
Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos em que, em virtude
da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa
mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas afinal, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das
Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só lhe
poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do trânsito
em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. O
que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração
da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo regime não
haja tal dispensa [12] (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º do RCP, que
foram revogadas pelo art, 6.º da Lei n.º 7/20 12, de 13 de Fevereiro.) não pode exigir-se imediatamente
(com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não resulta, como parece
pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se mantém a dispensa do
prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do regime de dispensa), não
possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime de custas estipulou no
n.º 2 do seu art. 15.º [13] (Neste sentido, JOEL TIMOTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas
Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei n.º 7/2012,
pág. 30.) Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do regime legal, não há que salvaguardar
o quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo de fazer funcionar o princípio
geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do Código Civil).
Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo
e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade com
o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar,
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos
pendentes (cfr. art. 8º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta interpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma:
«Nos processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente
lei passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa,
excepto se ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa
de pagamento prévio se aplica apenas a esta prestação».
O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa de
justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que ainda
não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá efeitos
exclusivamente em relação a esta prestação.
Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo artigo. Por
isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do Recorrente.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do prévio
pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado o recurso
judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das alterações
que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP.
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Por tudo o que ficou dito, entendemos que o recurso não merece provimento.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8.º).
III - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento
do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012
deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
4. DECISÃO:
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Citação. Artigo 37.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Intimação para passagem de certidão ou prestação de informações.
Sumário:
I — O processo de execução fiscal tem natureza judicial, e aos seus actos aplica-se o
regime de notificação e de impugnação dos actos judiciais.
II — 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).
III — Em processo de execução fiscal, e nomeadamente em relação ao acto de citação,
não têm aplicação os artigos 37.º, 146.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário e 104.º, n.º 1 do CPTA, respeitantes ao suprimento de deficiências das
notificações de actos em matéria tributária.
Processo n.º 952/12-30.
Recorrente: Instituto da Segurança Social, I. P.
Recorrida: Zon Lusomundo Cinemas, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Vem, o Instituto da Segurança Social, I.P. recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do
Tribunal Tributário de Lisboa de 05 de Julho de 2012, que julgou procedente o pedido de intimação
para a passagem de certidão requerida pela Zon Lusomundo Cinemas, S.A. melhor identificada nos
autos, ao vice presidente de Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, onde conste os actos
de liquidação que deram origem à divida em cobrança coerciva instaurada no processo de execução
fiscal n.º 110220120051179 e apensos, no valor total de 11.519,96 €.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1 - Ao contrário do decidido pelo tribunal a quo, a requerente ZON LUSOMUNDO CINEMAS, S A,
aquando da sua citação no seio do processo de execução fiscal que lhe foi movido pela segurança social,
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não foi notificada de atos ou decisões de natureza substancialmente administrativa ou procedimental;
ao invés, a citação é um ato no âmbito de um processo de execução fiscal, e, por isso, tem natureza
judicial (cf. artigo 103.º, nº, 1 da LGT).
2 - De resto, o processo de execução fiscal, como processo judicial que é, permite todos os meios
de impugnação próprios dos atos judiciais, tanto mais que a requerente defende a nulidade da citação
por falta de fundamentação, irregularidade que a existir, deve ser arguida no processo executivo.
3 - Em processo de execução fiscal, e nomeadamente em relação ao ato de citação, não têm
aplicação os artigos 37º, 146º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 104º, n.º 1 do
CPTA, respeitantes ao suprimento de deficiências das notificações de actos em matéria tributária (cf.
exatamente nesse sentido o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, tirado pela 2ª. Secção, em
30/05/2012, no Proc. 0503/12, e no seio do qual foi recorrente o Instituto da Segurança Social, I.P. -,
aresto consultável in www.dgsi.pt).
4 - No nosso prisma, é importante realçar que o âmbito de aplicação do artigo 37, nº. 1, do CPPT,
restringe-se ao procedimento tributário, não abrangendo o processo judicial tributário, como se infere
da referência feita na norma à “decisão em matéria tributária” sendo por essa razão decisiva a distinção
entre informação procedimental e não procedimental, distinção essa que assenta, essencialmente, no
tipo de informação que está em causa, na qualidade de quem a solicita, e no distinto objetivo que se
pretende atingir com a sua tutela.
5 - Ora, o pedido de certidão efetuado pela requerente ZON LUSOMUNDO CIMEMAS, S.A,
relaciona-se com uma certidão no âmbito do processo de execução fiscal n.º 110220120051179, e apensos, pelo que, não cabe no âmbito procedimental administrativo, (ao contrário do decidido pelo tribunal
a quo), onde se insere o meio processual utilizado pela impetrante, de intimação para a passagem de
certidão e, assim, contrariamente ao que se extrai da sentença sob exame, não estamos perante uma
“comunicação ou notificação insuficiente”nos termos do artigo 37º do CPPT.
6 - E o artigo 37º, n.º 1 do CPPT não serve para o requerente obter informações ou outros atos
relevantes em processos judiciais contra si pendentes, como é o caso, das execuções fiscais contra si
instauradas, desde logo porque o processo de execução fiscal tem natureza judicial (cf. artigo 103º,
n.º 1 da LGT). Aliás, neste sentido cremos ser jurisprudência uniforme - cf. por todos o Ac. do STA de
26/06/2002, recurso n.º 832/2002.
7 - Por isso, neste domínio, parece-nos marcante uma razão de ordem prática: é que, a doutrina
extraída da sentença conduziria à multiplicação de autos, bastando vir invocar, relativamente a qualquer
processo judicial pendente, a necessidade da obtenção de informações ou certidões e outros elementos
relevantes, para que tal meio fosse admitido, redundando num enxame de processos sobre processos,
resultado que o legislador, por certo, ao instituir tal procedimento jamais poderá ter querido, atenta
a previsão legal contida na norma do art.º 9º n.º 3 do Código Civil, preceito onde se enuncia que o
intérprete deve presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas.
8 - De outro ângulo, não está em causa nenhuma liquidação de uma qualquer prestação tributária,
desde logo porque, as contribuições e quotizações para a segurança social são objeto de autoliquidação
pela requerente.
9 - Ao invés, e como vimos, o que está subjacente ao pedido da requerente certidão é um ato
processual de citação no quadro de um processo de execução fiscal: não há aqui nada de procedimental
ao nível da dívida em cobrança executiva.
10 - É de sublinhar o seguinte: de acordo com o Direito positivo, qualquer irregularidade ou
mesmo a nulidade da citação terá de ser arguida no próprio processo de execução fiscal (artigo l98º do
CPC e 103º., nº. 1 LGT), sendo que do indeferimento dessa arguição cabe reclamação para os tribunais
tributários, nos termos dos artigos 276º do CPPT e 103º n.º 2 da LGT.
11 - Invocando o requerente que a citação, tal como se apresenta, não esclarece o citando, porque
nada informa quanto aos fundamentos do ato da liquidação, o meio processual próprio para a consecução de uma tal finalidade (anulação e repetição da citação) é o requerimento dirigido ao respectivo
processo de execução fiscal.
12 - Com efeito, o pedido de nulidade e repetição da citação deve ser convolado em requerimento,
com o mesmo conteúdo, e atravessado no respectivo processo de execução fiscal.
13 - Para além de tudo, não se pode concluir que o ato da entidade emitente do respetivo título
executivo (certidão de dívida), possa ser formalmente definido como ato de liquidação, desde logo porque não está subordinado a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta
por lei a notificação de qualquer ato antes da citação em processo fiscal (cf. exatamente nesse sentido o
Ac. do Supremo Tribunal Administrativo, prolatado pela 2ª Secção em 23/09/2009, no proc. 0436/09 -,
aresto disponibilizado in www.dgsi.pt).
14 - Na realidade, e ao contrário do sustentado na decisão impugnada, não cremos que se verifique
qualquer exceção ao regime legal estabelecido pelo comando do artigo 37º do CPPT.
15 - Incontornavelmente, in casu, não está em causa a responsabilidade solidária ou subsidiária do
requerente, pelo que, não é convocável o funcionamento do mecanismo legal consagrado no artigo 22º
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n.º 4, da LGT, nem a situação é enquadrável na alínea h) do nº1 do artigo 204º do CPPT, que conduz à
conclusão de que a lei não autoriza a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda
uma vez que, como vimos -, está legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela.
16 - Por isso, para nós, a doutrina vertida na decisão sob escrutínio só seria aplicável ao presente caso se o procedimento processual surgisse “enxertado” isto é, teria de existir no processo um
procedimento administrativo/tributário, através do qual fosse consubstanciado um ato materialmente
administrativo em matéria tributária.: mas não é o caso.
17 - Realmente, o que está em causa é a comunicação de ato processual, praticado no âmbito de
processo de execução fiscal, e não a notificação de ato tributário que possa ser objeto de meio legal de
reação contra a sua validade/existência.
18 - À luz do que vem exposto, resulta que não estão reunidos os pressupostos legais da intimação
para a passagem de certidão visada pela requerente, ocorrendo assim erro de julgamento de direito,
conforme decisão de 1ª instância, evidenciando-se consequentemente nas alegações antecedentes a
violação por erro de interpretação e aplicação do direito dos seguintes comandos legais: 37º n.º 1, e
146º, nºs 1 e 3, do CPPT; 104º a 108., do CPTA, e 103º n.º 1 da LGT.»
2 – A entidade recorrida contra alegou e concluiu do seguinte modo:
I. O presente recurso foi interposto pelo INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL da sentença
proferida no âmbito do processo de intimação judicial n.º 1242/12.1BELRS, que correu os seus termos
junto da 2ª. Unidade Orgânica, do Tribunal Tributário de Lisboa, e que concedeu provimento ao pedido
da RECORRIDA, intimando aquele INSTITUTO, a, no prazo de dez dias, emitir certidão dos elementos peticionados pela RECORRIDA no seu pedido de emissão de certidão ou a certificar a respectiva
inexistência (cf. página 11 Sentença RECORRIDA);
II. A RECORRIDA na sequência da sua citação para o Processo de Execução Fiscal
n.º 1102201200051179 e Apensos, da Secção de Processo de Lisboa II-1102, do qual resultava dever
proceder ao pagamento do montante de €11 519,96, a título de quantia exequenda e acrescido, requereu,
junto do Instituto da Segurança Social, a emissão dos elementos essenciais das liquidações subjacentes
aos valores em dívida, inclusive a sua fundamentação, ao abrigo do disposto nos artigos 24.º, 36.º e
37.º, do Código do Procedimento e Processo Tributário, ou a expressa certificação da sua inexistência;
III. Com efeito, a RECORRIDA, tendo promovido o pagamento atempado dos valores correspondentes às “Declarações de Remunerações” dos períodos em causa naquele processo de execução
fiscal e não tendo, em momento anterior ao da citação, sido notificada de quaisquer actos de liquidação
oficiosa/adicional, de contribuições ou cotizações promovidos pela Segurança Social, com referência
àqueles mesmos períodos, desconhecia (e desconhece ainda) a origem dos valores em cobrança coerciva;
IV. Não tendo a certidão requerida sido emitida no prazo legal, foi pela RECORRIDA requerida
a intimação judicial, que deu origem aos presentes autos, pois só apurando a origem dos valores em
cobrança coerciva, podia a RECORRIDA conformar-se com os mesmos ou contestar a sua legalidade,
em sede de reclamação graciosa ou de impugnação judicial.
V. Ou se se revelasse não ter o montante em dívida origem, nem nos montantes declarados pela
RECORRIDA, nem em qualquer acto de liquidação promovido pela própria SEGURANÇA SOCIAL,
em sede de oposição à execução fiscal, ao abrigo do artigo 204.º, n.º 1, alínea h), do Código do Procedimento e Processo Tributário, que permite que a oposição tenha 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.”;
VI. O direito dos cidadãos à informação é um direito constitucionalmente consagrado no artigo 268º,
n.º 1, da CRP, pertencente ao catálogo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, e que se concretiza no direito dos cidadãos a serem informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre
o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como no direito de conhecer
as resoluções definitivas que sobre eles foram tomadas (cf. ainda artigo 61.º, n.º 1 e 2 do CPA), sendo
este direito à informação um instrumento fundamental para que os interessados possam exercer integralmente o seu direito de impugnação consagrado no n.º 4. do mesmo artigo 268.º da CRP;
VII. Ora, o direito à obtenção de “certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos
que constem dos processos a que tenham acesso”, concretizado no artigo 62.º, n.º 3 do CPA, artigo 24ª
e 37.º do CPPT e 67.º da LGT, é um corolário desse direito à informação e, também, um afloramento
do princípio da colaboração, consagrado no artigo 59.º da LGT;
VIII. Neste enquadramento, o artigo 24º, do CPPT regulamenta o procedimento de passagem de
certidões, concretizando, no procedimento e processo tributário o direito dos contribuintes à obtenção
de certidões de actos e termos, quer do procedimento tributário (v.g actos de liquidação), quer do processo judicial (peças do processo de execução fiscal), o que significa que se prevê a aplicação desta
disposição legal ao processo de execução fiscal, não obstante a natureza judicial deste último;
IX. Já o artigo 37º do CPPT vai mais longe, ao permitir comunicação da decisão tributária não
contenha os requisitos exigidos pelas leis tributárias, possa pelo contribuinte ser requerida a notificação
dos requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha;
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X. E este regime do art. 37º é aplicável também à citação em processo de execução fiscal, relativamente aos elementos que excedam os próprios da citação (cf. art. 190º do CPPT), como resulta, para
além do mais, do facto de fazer referência, no seu n.º 1, cumulativamente, a “comunicação ou notificação
insuficiente” e, no seu n.º 2, a “outro meio judicial”, sendo certo que o único meio de comunicação
de actos em matéria tributária previsto na lei, para além da notificação, é a citação (art. 35º do CPPT)
e a oposição à execução fiscal, além de ser um meio judicial, é mesmo o primacial, depois dos outros
indicados, que pode ser adequado para reagir contra actos em matéria tributária;
XI. Em suma, ao contrário do alegado pelo RECORRENTE, quer o regime do artigo 24º, quer do
artigo 37º, ambos do Código do Procedimento e Processo Tributário podem ser aplicáveis ao processo
judicial tributário e, consequentemente ao processo de execução fiscal;
XII. O direito de acesso, por parte dos contribuintes, aos actos que lhes digam respeito está, assim,
cuidadosamente regulamentado no nosso ordenamento jurídico, reflectindo uma preocupação clara de
garantir a transparência da actividade da Administração e de protecção dos direitos e interesses legítimos
dos contribuintes, pelo que nenhuma violação destes direitos pode ser tolerada;
XIII. Não pode, portanto, ter acolhimento o entendimento da RECORRENTE, de que a aplicação
das supra citadas disposições legais, conduziriam a uma multiplicação de processos, já que a importância dos valores protegidos em causa (v.g. direito à informação) justifica que sejam adequadamente
tutelados;
XIV. Sublinha-se, aliás, que a presente intimação não pôs em causa a instância executiva, visando,
apenas, obter os elementos das liquidações que lhe estão subjacentes ou, no limite, confirmar a sua inexistência para que a RECORRENTE possa contestar, em sede própria, a sua legalidade, não se podendo
deixar de estranhar que, ao arrepio do respeito pelos mais elementares direitos da RECORRIDA, o
RECORRENTE se recuse a prestar as informações solicitadas, impondo-se perguntar se simplesmente
não estará em condições de justificar os valores que, coercivamente, pretende cobrar;
XV. Sustenta, no entanto, o RECORRENTE nas suas alegações de recurso que, no caso vertente,
o pedido de emissão de certidão não seria o meio processual próprio, uma vez que a irregularidade ou
nulidade da citação alegadamente suscitada teria de ser arguida no próprio processo de execução fiscal;
XVI. A argumentação do RECORRENTE assenta, no entanto, no errado pressuposto de que
a RECORRIDA defende “a nulidade da citação por falta de fundamentação”, o que não é verdade;
XVII. Não obstante, sustentando erradamente que a RECORRIDA havia arguido a nulidade da
citação, o RECORRENTE invoca os Acórdãos proferidos nos Processos nºs 0586/10 e 832/2002, do
Supremo Tribunal Administrativo, dos quais resulta o entendimento que a irregularidade ou a nulidade
da citação terá de ser arguida no próprio processo de execução fiscal;
XVIII. Sucede, que ambos os Acórdãos citados se reportam a citações de responsáveis subsidiários,
único caso legalmente previsto em que efectivamente a citação deve ser acompanhada dos elementos
essenciais da liquidação, ao abrigo do disposto no art. 22º, n.º 4, da LGT, podendo em consequência a
sua falta sustentar a arguição da nulidade ou irregularidade da citação;
XIX. Porém, não tendo a RECORRIDA sido citada na qualidade de responsável subsidiária, da
sua citação era apenas legalmente obrigatório que constassem os elementos previstos nas alíneas a), c),
d) e e) do n.º 1 do artigo 163º do CPPT, pelo que a não inclusão dos elementos essenciais da liquidação,
não podia no caso vertente, e ao contrário do alegado pelo RECORRENTE, fundamentar a arguição
da nulidade desta mesma citação (cf. ainda art. 190.º do CPPT);
XX. Impõe-se, portanto, concluir que, no caso vertente, a arguição da nulidade da citação não era
o meio processualmente adequado para fazer valer o direito da RECORRIDA à obtenção dos elementos
essenciais dos actos de liquidação, subjacentes à dívida em cobrança coerciva;
XXI. Sustenta, porém, ainda, o RECORRENTE que não estará em causa nenhuma liquidação e que
“não se pode concluir que o ato da entidade emitente do respectivo título executivo (certidão de dívida),
possa ser formalmente definido como ato de liquidação, desde logo porque não está subordinado a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de qualquer
ato antes da citação em processo de execução fiscal” (cf. artigo 13 das alegações de recurso);
XXII. Ora, nestes casos, entende o Exmo. Senhor Conselheiro Lopes de Sousa que se está numa
situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário, em que a lei autoriza a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda,
em sede de oposição, por não estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela;
XXIII. Com efeito, um dos casos em que “a lei não assegura meios de impugnação dos actos de
liquidação são aqueles em que se permite a extracção de certidões de dívida perante a mera constatação
de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio, definidor da
obrigação. É o que se passa com as contribuições para a segurança social (...)“(cf. SOUSA, JORGE
LOPES DE, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Vol. III, Lisboa,
2011, pág. 496);
XXIV. Ora, de acordo ainda com o Autor citado, a faculdade prevista no n.º 1, do art. 37.º, do
CPPT poderá ser utilizada em relação à citação para o processo de execução fiscal, precisamente se
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se estiver perante uma situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, em que a lei
autoriza a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não estar legalmente
assegurado o meio de impugnação contenciosa daquela (cf. SOUSA, JORGE LOPES DE, Código de
Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Vol. I, Lisboa, 2011, pág. 363);
XXV. Em conclusão, ou se entende que a cobrança coerciva das contribuições e cotizações para
a Segurança Social tem subjacente uma anterior acto de autoliquidação ou de liquidação, hipótese em
que na sequência da citação se tem sempre que admitir a possibilidade de apresentação do pedido de
certidão ao abrigo do artigo 24º do Código do Procedimento Tributário, relativamente aos respectivos
elementos essenciais e, não havendo anterior notificação nos termos legais, do próprio art. 37º do mesmo
Diploma Legal, para que o contribuinte possa discutir a validade/existência do acto;
XXVI. Ou se sustenta, que não havendo qualquer liquidação ou autoliquidação se estará numa
situação enquadrável na alínea h), do n.º 1, do art. 204º do CPPT, em que é também aplicável o recurso
ao regime do artigo 37.º daquele mesmo Diploma Legal, por se estar então, inequivocamente perante
uma situação passível de reacção na via contenciosa mas agora sob a forma de oposição - contra a
validade/existência do acto;
XXVII. Em suma, em qualquer dos casos, o executado que desconheça a origem da dívida
exequenda tem o direito à obtenção dos respectivos elementos essenciais, inclusive a respectiva fundamentação, uma vez que lhe é sempre facultada a possibilidade de discutir a sua legalidade (validade/
existência), quer, no primeiro caso, sob a forma pedido de revisão oficiosa/reclamação ou impugnação,
quer no segundo caso em sede de oposição;
XXVIII. O que não se pode, em caso algum, admitir, é que sejam extraídas certidões de dívida
por parte do Instituto da Segurança Social e, subsequentemente, instaurado um processo de execução,
por parte do Instituto de Gestão Financeira, sem que ao contribuinte seja facultada a possibilidade de
discutir a ilegalidade/existência dos valores em cobrança coerciva, o que só será possível se lhe for
permitido conhecer, de forma plena e em tempo, a respectiva origem e elementos essenciais, sob pena
de violação do direito à informação e à tutela judicial efectiva, consagrados nos artigos 18º e 268º da
Constituição da República Portuguesa;
XXIX. Assim, a douta sentença RECORRIDA ao determinar a intimação do RECORRENTE,
não merece qualquer censura:
XXX. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE,
mantendo-se em consequência a douta sentença RECORRIDA.»
3 - O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«1. Está em causa o exercício do direito à informação através da intimação para passagem de
certidão quanto à fundamentação integral de facto e de direito de dívida à recorrente em cobrança em
processo executivo, o que, após a citação, tinha sido objecto de pedido ao abrigo do disposto no art. 37º
n.º1 do C.P.P.T., e não se encontrando o mesmo satisfeito.
2. Nas alegações a recorrente defende enfermar a sentença de erro de julgamento, parecendo
concluir até no sentido de dever ter sido indeferida liminarmente a intimação para passagem de certidão, em consequência da impropriedade do meio previsto - tal o que decorre do n.º 1 do artigo 146.
do C.P.P.T.
Funda tal, nomeadamente, em o pedido se inserir no âmbito de um processo de execução fiscal,
o qual tem natureza judicial.
Invoca ser essa a jurisprudência uniforme do S.T.A., identificando o acórdão de 30/5/12, proferido
no proc. 0503/12.
3. Ora no mesmo sentido deste se pronunciaram anteriormente os acs. de 26-06-2002, 28-02-2007
e 3-11-2010, proferidos, respectivamente, nos processos 832/02, 62/07 e 586/10, nos quais se decidiu
que em processo de execução fiscal não têm aplicação os artigos 36.º, 37.º e 146. do C.P.P.T., o que
parece, pois, corresponder a um entendimento consolidado.
4. Afigura-se não ser de pôr em causa o entendimento, segundo o qual, quer o artigo 36.º, quer o
artigo 37.º do C.P.P.T., dizem respeito à comunicação de actos ou decisões “em matéria tributário”, ou
seja, actos ou decisões de natureza substancialmente administrativa e não judicial.
5. Acresce que, tendo o processo de execução fiscal natureza judicial, como resulta do disposto no
nº1 do artigo 103º da L.G.T., é de entender que no âmbito do mesmo são apenas permitidos os meios de
impugnação próprios dos actos judiciais, os quais garantem adequadamente o “esclarecimento e conveniente exercício e defesa do executado, o qual poderá, v.g., acusar obscuridades, arguir insuficiências,
irregularidades e nulidades, e sempre com a possibilidade de recurso ao Tribunal através da reclamação
prevista no artigo 276º do C.PP.T.., pelos quais é assegurado adequadamente o direito à informação.
Assim, e se, no caso em análise, a citação padecia de nulidade, a mesma devia ter sido oportunamente arguida no processo executivo, com possibilidade de reclamação para o Tribunal.
6. É, pois, de entender que a intimação para a passagem de certidão não serve para suprir eventuais
erros ou omissões praticados no processo executivo.
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7. Concluindo, após o acto de citação em processo de execução fiscal não têm aplicação os arts. 37º
e 146.º do C.P.P.T., pelo que parece que nada obsta a que o recurso mereça provimento, incluindo
com base no direito à informação, pelo que é revogar a decisão recorrida que tinha ainda admitido a
passagem de certidão.
4 – Com dispensa de vistos, dada natureza do processo, vêm os autos à conferência.
5- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
A) A ora Requerente foi citada para o processo de execução fiscal n.º 110220120051179 e apensos, que corre termos na Secção de Processo de Lisboa II - 1102, do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I.P., instaurado para cobrança coerciva de dívidas de contribuições para a Segurança
Social, relativas aos períodos de 2008/12, 2011/04 e 2011/07 a 2011/10, acrescido de juros de mora
calculados por referência ao mês de Fevereiro de 2012 e custas, perfazendo o valor global de € 11.519,96
(cfr. documentos de fls. 14 a 20 dos autos);
B) O processo de execução fiscal identificado em A) foi instaurado com base nas certidões de
dívida nºs 4947, 4949, 4999, 5021 e 5058, emitidas em 29.02.2012, pelo Presidente do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, I.P., anexas ao oficio de citação remetido à ora Requerente
(cfr. documentos de fls. 16 a 20 dos autos);
C) Em 03.04.2012 a Requerente requereu ao Vice-Presidente do Conselho Directivo do Instituto
da Segurança Social, I.P., invocando o disposto nos artigos 24º, n.º 2, 36º, nºs 1 e 2 e 37º, n.º 1, do
CPPT, e por referência às dívidas em cobrança coerciva no processo de execução fiscal mencionado
nas alíneas antecedentes, a passagem de certidão que contivesse os seguintes elementos:
“A) Cópia de cada um dos atos de liquidação identificados no artigo 1º do presente requerimento;
B) Os fundamentos, de facto e de direito, subjacentes aos referidos actos de liquidação e de juros
compensatórios;
C) Cópia da notificação para exercício de direito de audição em momento anterior à data da prática
dos actos de liquidação de juros compensatórios;
D) A indicação da data, da forma e do modo como tais fundamentos, de facto e de direito, terão
sido notificados à Requerente, com cópia do respectivo registo e/ou aviso de recepção devidamente
assinados, se esse for o caso;
E) Cópia das declarações de remunerações que deram origem à dívida exequenda;
F) Certificação (caso se verifique) da inexistência dos elementos pretendidos nas alíneas anteriores.”
(cfr. documento de fls. 10 a 13 dos autos);
D) A certidão mencionada na alínea antecedente não foi emitida até à data de interposição da
presente intimação (facto não controvertido);
E) A presente intimação foi remetida a este Tribunal por correio com registo datado de 03.05.2012
(cfr. fls. 30 dos autos).
6. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou procedente o pedido deduzido pela ZON, Lusomundo, Cinemas, SA com
vista à intimação do Sr. Vice-Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social, IP
para, no prazo de 10 dias, emitir certidão contendo os elementos (fundamentação) relativos aos actos de
liquidação que originaram a quantia exequenda no processo de execução fiscal n.º nº 110220120051179,
certidão essa que havia sido requerida ao abrigo do disposto nos artsº 24º, n.º 2, 36º, ns. 1 e 2 e 37º,
n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, não tendo a mesma sido emitida.
A decisão recorrida considerou que «podendo a ora requerente, enquanto executada no processo de
execução em referência, sindicar a legalidade do tributo em execução, teremos de concluir ser de admitir
que o mesmo possa requerer certidão contendo os elementos supra citados, acima identificados.»
E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu que sendo «evidente que a requerente não
viu ainda concretizado o seu direito a haver a certidão que pretende, face ao direito de informação que
lhe assiste, consagrado no artº 268º, n.º 1 da Constituição da República (….) há-de a presente intimação
para passagem de certidão ser julgada procedente».
Contra o assim decidido insurge-se a entidade recorrente alegando que o pedido de certidão
efectuado pela requerente LUSOMUNDO CINEMAS, S.A se relaciona com uma certidão no âmbito
do processo de execução fiscal nº110220120051179, e apensos, pelo que, não cabe no âmbito procedimental administrativo (ao contrário do decidido pelo tribunal a quo), onde se insere o meio processual
utilizado pela requerente, de intimação para a passagem de certidão e, assim, contrariamente ao que se
extrai da sentença sob exame, não estamos perante uma “comunicação ou notificação insuficiente”nos
termos do artigo 37.º do Código de Procedimento e Processo Tributário».
Cremos que a razão está com a recorrente.
Dispõe o artº 37º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário o seguinte: «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
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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».
O âmbito de aplicação deste artigo restringe-se, no entanto, ao procedimento tributário, não
abrangendo o processo judicial tributário, como se deduz da referência feita no seu n.º 1 a «decisão
em matéria tributária» (1).
Neste mesmo sentido, pode, aliás, confrontar-se a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal
Administrativo tem vindo a declarar que o artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não é aplicável no processo de execução fiscal, nomeadamente ao acto de citação 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 (2)»- cf. os Acórdãos de 12.09.2012, recurso 899/12, de 30.05.2012,
recurso 503/12, de 21.09.2011, recurso 780/11, de 19.01.2011, recurso 1034/10, de 03.11.2010, recurso 586/10, de 13.10.2010, recurso 493/10, de 12.05.2010, recurso 84/10, de 12.05.2010, recurso
632/09, de 25.11.2009, recurso 552/09, de 06.06.2007 recurso 91/07, de 28.02.2007, recurso 62/07, e
de 26.06.2002, recurso 832/2002, todos in www.dgsi.pt.
Ora, como é sabido, e decorre do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos
actos que não tenham natureza jurisdicional.
A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da administração tributária.
Assim a faculdade prevista no n.º 1 do artº 37º não deverá ser utilizada para arguir a nulidade da
citação em processo de execução fiscal uma vez que este normativo não se aplica a actos de natureza
judicial como a referida citação.
Como impressivamente se diz no Acórdão 91/07 de 06.06.2007 (3), em que estava em causa citação
de responsável subsidiário, «se a citação do interessado não contiver a fundamentação do despacho de
reversão, o contribuinte deve invocar a nulidade ou irregularidade da citação, no prazo de contestação,
sendo que do indeferimento desta arguição perante o órgão da execução fiscal, cabe reclamação para o
tribunal tributário de 1.ª instância – artigos 198.º, n.º 2, do CPC, 276.º do CPPT e 103.º, n.º 2, da LGT.
(….) Neste caso, o interessado não se pode socorrer do requerimento de notificação da fundamentação
em falta ou da passagem de certidão que a contenha (4), previsto no artigo 37.º do CPPT, uma vez que
este regime é apenas aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham
a fundamentação legalmente exigida».
No caso subjudice está em causa a citação da executada no processo executivo fiscal
n.º 110220120051179 (e apensos), instaurado na Secção de Processos de SP Lisboa II do Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., com base nas certidões de dívida que constituem fls. 14 a
22 dos autos, todas emitidas em 29/02/2012 pelo Presidente do Conselho Directivo daquele Instituto.
No processo executivo especial para cobrança de dívidas à segurança social, previsto no Decreto-Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro (5), são títulos executivos as certidões de dívida emitidas, nos termos
legais, pelas instituições de solidariedade e segurança social (art. 7.º, n.º 1, deste diploma).
Estas certidões devem indicar o órgão de execução ou a instituição que as tiverem extraído, com a
assinatura devidamente autenticada, data em que foram passadas, nome e domicílio do devedor, proveniência
da dívida e indicação, por extenso, do seu montante, da data a partir da qual são devidos juros de mora e
da importância sobre que incidem, com discriminação dos valores retidos na fonte, se for o caso (n.º 2 do
mesmo art. 7.º), elementos esses que, todos eles, constam das referidas certidões – cf. fls. 16, 17, 18, 19, e 20.
Ao título executivo deve ser junto o extracto da conta corrente, quando for caso disso (n.º 4 do
mesmo artigo).
Alega a recorrida que, nestes casos, se está numa situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do
artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário, em que a lei autoriza a discussão da
legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda, em sede de oposição, por não estar legalmente
assegurado meio de impugnação contenciosa daquela.
E que, por outro lado, não tendo sido citada na qualidade de responsável subsidiária, da sua citação era apenas legalmente obrigatório que constassem os elementos previstos nas alíneas a), c), d) e e)
do n.º 1. do artigo 163º do CPPT, pelo que a não inclusão dos elementos essenciais da liquidação, não
podia no caso vertente fundamentar a arguição da nulidade desta mesma citação.
Mas não lhe assiste razão.
É precisamente a circunstância de nestes casos de oposição à execução fiscal poder ser impugnada
a legalidade do acto de extracção da certidão confirmativa da dívida, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do
artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário – posto que em relação a esta dívida não
é assegurada ao contribuinte qualquer via autónoma de impugnação - que nos permite concluir que as
deficiências da comunicação dos elementos relativos àquele acto, a incluir na citação, se repercutem
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no exercício de direitos a exercer no processo de execução fiscal, fundando-se, por isso, a conclusão de
que aquelas deficiências implicam a nulidade da citação, na medida em que a falta cometida prejudica
indubitavelmente, a defesa do citado (artº 198º, n.º 4 do Código de Processo Civil).
Como nota Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado,
vol. III, pag. 36, nos casos em que a oposição à execução fiscal é o meio adequado para impugnar os
actos de liquidação, nomeadamente os previstos nas alíneas a), g) e h) do n.º 1 do artº 204º do Código de
Procedimento e Processo Tributário, as deficiências da notificação dos elementos relativos à liquidação
a incluir na citação repercutem-se no exercício de direitos a exercer no processo de execução fiscal e,
nestes casos, justifica-se que aquelas deficiências impliquem nulidade da citação.
E, também por isso mesmo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo vem sublinhando que basta a possibilidade concreta de os executados terem sido prejudicados no exercício
dos meios de defesa que a lei lhes confere em relação às liquidações que estão na origem das dívidas
exequendas, para que seja admissível a arguição de nulidade da citação nos termos do artº 198º, n.º 4 do
Código de Processo Civil – cf. entre outros, os Acórdãos de 12.09.2012, recurso 899/12, de 19.01.2011,
recurso 1034/10, de 21.09.2011, recurso 780/11 de 10.02.2010, recurso 1178/09, de 12.05.2010, recurso 632/09 e de 26.06.2002, recurso 832/02.
Daí que se entenda que a recorrida haveria de ter arguido a nulidade da citação (artº 198º, n.º 2
do Código de Processo Civil) no âmbito do processo de execução fiscal, com a garantia adicional de
poder reclamar do eventual acto de indeferimento de tal arguição de nulidade (arts. 103º, n.º 2 da Lei
Geral Tributária e 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário).
Este seria o meio processual adequado para obter a tutela jurídica dos seus direitos e não o meio
processual de intimação para prestação de informações ou passagem de certidão (104º, n.º 1 do CPTA
e 146º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário).
Com efeito a intimação para a prestação de informações será aplicável, no procedimento tributário,
aos casos em que está em causa suprir as deficiências das notificações, quando a Administração Tributária não der satisfação às pretensões formuladas nesse sentido ao abrigo do artº 37º, n.º 1 do Código
de Procedimento e Processo Tributário, como se conclui do preceituado nos arts. 49º, n.º 1, alínea e),
subalínea vi) do ETAF e 104º do CPTA, com remissão para o artº 60º, n.º 2 deste último Código (6).
Mas não é essa, como vimos a hipótese dos autos, pois o que aqui está em causa é a comunicação
de acto processual, praticado no âmbito de processo de execução fiscal, e não a notificação de acto
tributário que possa ser objecto de meio legal de reacção contra a sua validade/existência.
Neste contexto não será aplicável ao caso subjudice o regime de sanação previsto no artº 37º do Código
de Procedimento e Processo Tributário, pelo que não há lugar à “intimação para passagem de certidão”.
Daí que não possa manter-se a sentença recorrida que decidiu em contrário.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
julgando improcedente o pedido de intimação deduzido.
Custas pela recorrida.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes
(vencido nos termos do voto em anexo).
(Vencido porquanto embora também considere que o artº 37º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário não se aplica ao processo de execução fiscal, no caso concreto dos autos em que
foi alegado que a requerente não foi notificada do acto de liquidação e dos meios de reacção ao seu
dispor devia aceitar-se o meio de reacção interposto e apurarem-se os factos relativos a tal alegação.
Com efeito, no nosso modo de ver, se se demonstrar tal alegação pode suceder que esta seja a única
possibilidade que a recorrente tem ao seu alcance de discutir em concreto a legalidade da dívida por
não estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela liquidação, situação em que
de facto seria admissível a aplicação do regime do referido artº 37º do CPPT).
Ascensão Lopes.
(1) (Cf. neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª edição,
vol. I, pag. 348, e ainda os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2007, recurso 67/07, e de 26.06.2002,
recurso 832/2002,)
(2) (Sublinhado nosso.)
(3) (Relator Consº Brandão de Pinho.)
(4) Sublinhado nosso.
(5) (Actualizado pelo Decreto-Lei n.º 112/2004, de 13 de Maio e pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril.)
(6) (Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pags. 512
e 513.)
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Acórdão de 17 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação de actos praticados pelo OEF. Prazo da reclamação.
Sumário:
A reclamação a que se refere o artigo 276.º do CPPT deve ser deduzida no prazo de
10 dias após a notificação da respectiva decisão e o OEF poderá, ou não, revogar
o acto reclamado, no prazo de 10 dias (n.º 2 do artigo 277.º do CPPT).
Processo n.º 1012/12-30.
Recorrente: José de Sousa Bastos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. José de Sousa Bastos, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a reclamação apresentada, nos termos
do art. 276º do CPPT, contra o despacho do Chefe de Serviço de Finanças de Oliveira de Azeméis, de
8/3/2012, que indeferiu a pretensão do reclamante de suspensão da venda de bens no âmbito do processo
de execução fiscal contra si instaurado na qualidade de revertido por dívidas da devedora originária
Fricaima — Comércio de Produtos Alimentares, Lda.
1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) O tribunal “a quo” não fez uma avaliação correcta da situação em causa nos autos, tendo, inclusivamente, feito uma interpretação errada no nosso modesto entendimento, do disposto nos artigos 150º,
151º e 276º e seguintes do CPPT.
b) Tendo considerado a reclamação intempestiva não apreciando abstendo-se do mérito.
c) O Tribunal “a quo” centra a questão do presente processo, na intempestividade da Reclamação,
que no entender do Recorrente não se verifica.
d) A reclamação tem por objecto a decisão do órgão da execução fiscal no que à arguição de nulidades interposta por requerimento, diz respeito, para a suspensão da venda judicial (art. 276º CPPT).
e) A tramitação processual adequada para a arguição de nulidades em processo de execução fiscal,
deve consistir em arguição perante o órgão de execução fiscal e, em caso de indeferimento, reclamação
para o tribunal nos termos do art. 276º do CPPT.
f) Com a apresentação do requerimento de arguição de nulidades ou de vícios, para o conhecimento
de todas elas, é primariamente competente o órgão de execução fiscal, e não o Tribunal, podendo este
intervir, contudo, em caso de indeferimento da arguição de nulidade pelo órgão de execução fiscal (cfr.
a título de exemplo, o Acórdão de 05.05.2010, rec. n.º 125/10).
g) Neste sentido, é igualmente sustentado por Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado, 5ª Edição,
volume II, pag. 648.
h) Assim, notificado o Recorrente em 20.01.2012 que, foi determinada a venda do direito e acção
à herança ilíquida e indivisa por óbito de Manuel Marques de Bastos, a ter lugar em 20.04.2012.
i) Através de requerimento remetido ao Serviço de Finanças de Oliveira de Azeméis em 02.03.2012,
invoca vários fundamentos ou a arguição de nulidades apresentando natureza incidental relativamente
ao Processo de Execução Fiscal.
j) Com a apresentação do requerimento de arguição de nulidades, o recorrente pretendia que o
órgão de execução fiscal anulasse a venda judicial com base em vícios que integram ilegalidade da
conduta processual, desse mesmo órgão.
k) Com efeito, no entendimento do Recorrente, e que nos termos do art. 150º do CPPT, confere
ao OEF as atribuições e/ou competências para a apreciação da arguição de nulidades e de questões
incidentais, que determinem um juízo de legalidade.
l) As nulidades processuais derivam de actos ou omissões praticados no processo e se substanciam
em desvios ao formalismo processual prescrito na lei.
m) Estamos portanto, a nosso ver, perante alegações de nulidades de actos processuais praticados
pela AT com deficiências, o que legitimará, e se nos afigura revelar, pois que, para conhecimento de
todas elas é competente o órgão de execução fiscal, e não o Tribunal, podendo este intervir, contudo,
em caso de indeferimento da arguição de nulidade pelo órgão de execução fiscal.
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n) Assim sendo, indeferido o pedido pelo OEF em 09.03.2012, o Recorrente tem sempre a possibilidade legal de reclamar - nos termos do art. 276º do CPPT - do despacho que, em sede de execução,
aprecie tais nulidades.
o) Com efeito, em 19.03.2012 o aqui Recorrente ao abrigo do art. 276º e ss do CPPT, apresentou
reclamação do despacho de 09.03.2012.
p) A verdade é que na situação sub judice não é possível considerar-se como dies a quo do prazo
para reclamar outro que não aquele em que o Executado, aqui Recorrente, foi notificado do despacho
proferido em 09.03.2012.
q) A partir do momento que o órgão da administração tributária profere uma decisão sobre um
requerimento que lhe é dirigido pelo executado, está sempre e sem excepção, a admitir que este último
possa apresentar reclamação da sua decisão, nos termos dos artigos 276º e 277º do CPPT.
r) Não obstante, a administração tributária está obrigada a pronunciar-se sobre todos os assuntos
da sua competência que lhe sejam apresentados por meio de reclamações, recursos, representações,
exposições, queixas ou quaisquer outros meios previstos na lei pelos sujeitos passivos ou quem tiver
interesse legítimo, com base no princípio de decisão plasmado no art. 56º da LGT.
s) E nesses termos, a administração tributária proferiu decisão através do despacho de 08.03.2012,
notificado ao mandatário do Recorrente em 09.03.2012, não pode agora ser negado, ao executado aqui
Recorrente, o direito consagrado no art. 276º do CPPT.
t) A reclamação do despacho e tempestiva, uma vez que foi interposta após 10 (dez) dias da notificação da decisão do órgão da administração tributária, que a lei consagra no n.º l do art. 277º do CPPT.
u) A douta decisão violou o preceituado na lei, nomeadamente, nos artigos 276º e 277º do CPPT.
v) Com efeito, o Tribunal “a quo” labora em erro.
w) De facto, 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, nos termos dos artigos 125º, n.º l do
Código do Procedimento e do Processo Tributário e 668º, n.º l, alínea d) e 660º n.º 2 do Código de
Processo Civil.
x) A nulidade da Sentença recorrida por alegada “falta de fundamentação ou de abstenção de pronúncia”, em virtude de não ter apreciado as questões levantadas na reclamação, ao fazê-lo incorreu, por
falta de fundamentação ou abstendo-se de pronúncia, em nulidade prevista no n.º l do art. 125º do CPPT.
y) Deve, consequentemente, ser anulada, com a consequente baixa dos autos ao Tribunal “a quo”
para reforma da decisão, nos termos do n.º 2 do art. 731º do CPC.
z) A não se entender que ocorre a nulidade invocada, ou não se ordenar a baixa dos autos para
a reforma da decisão, sempre terá de entender-se que a douta Sentença recorrida incorreu em erro de
julgamento.
Termina pedindo a procedência do recurso e que, consequentemente, se dê como provado o erro
de julgamento das questões colocadas e reforma da decisão.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«… A decisão recorrida julgou verificada a excepção de caducidade do direito de acção e absolveu
a Fazenda Pública do pedido.
O recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 373/378, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
Não houve contra-alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
O recorrente, além do mais vem arguir a nulidade da sentença recorrida por vício formal de
omissão de pronúncia.
Existe omissão de pronúncia quando se verifica violação do dever processual que o tribunal tem
em relação às partes, de se pronunciar sobre todas as questões por elas suscitadas.
Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo
a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou de direito sobre que existem
divergências, formuladas com base em alegadas razões de facto e de direito ((1) Acórdão do STA, de
19 de Abril de 2008, recurso n.º 18150, AP-DR, de 2001.11.30, página 1.311).
Nos termos do disposto no artigo 660º/1 a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões
processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua precedência lógica, sendo certo que nos termos do número 2 o juiz deve resolver todas as questões que
as partes tenham submetido à sua apreciação, excepto aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela
solução dada a outras.
Ora, a partir do momento em que a decisão recorrida julgou verificada caducidade do direito de
acção ficou prejudicado o conhecimento das restantes questões.
Não ocorre, pois, à evidência, a alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
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De qualquer maneira não deixa de se assinalar que a sentença recorrida conheceu da questão da
alegada falta de fundamentação do despacho sindicado, bem como do erro na forma processual adoptada
e impossibilidade de convolação.
Como muito bem refere a sentença recorrida o acto lesivo que o recorrente sindica, ainda que
de forma indirecta, é o despacho de 2012.01.16 do OEF que determinou a venda do direito e acção à
herança indivisa.
De facto, e ao contrário do que o recorrente sustenta nas suas alegações, o requerimento de fls. 216
em que pede a suspensão da venda do direito e acção à herança indivisa não consubstancia nenhum
requerimento de arguição de nulidades processuais.
Na verdade, o recorrente, invocando alegadas “excepções peremptórias”, que, em seu entender,
se consubstanciariam na ilegalidade concreta da dívida exequenda e no facto de haver transmitido o
direito penhorado, pede a suspensão da ordenada venda.
Ora, ao pedir a suspensão da venda está a sindicar o despacho que a havia determinado, uma vez
que os fundamentos invocados apenas podem servir de fundamento a reclamação graciosa/impugnação
judicial e embargos de terceiro.
O recorrente foi notificado do acto lesivo sindicado em 2012.01.20, sendo certo que a reclamação
graciosa foi deduzida em 2012.03.19.
O prazo para deduzir e reclamação de actos de órgão de execução fiscal é de 10 dias, contados
da notificação da decisão reclamada (artigo 277º/1 do CPPT).
Tal prazo conta-se de foram contínua, suspendendo-se durante as férias judiciais e transferindo-se
para o primeiro dia útil subsequente (artigos 103º da LGT, 20º/2 do CPPT e 144º do CPC).
Tratando-se de um prazo processual o recorrente poderia praticar, ainda, o acto até ao terceiro dia
útil seguinte ao termo do prazo.
É, pois, manifesta a intempestividade da reclamação graciosa.
A não se entender assim, então, o interessado poderia pôr em causa o acto determinativo da venda
depois de, largamente, ultrapassado o prazo legal de recurso judicial (10 dias).
A caducidade do direito de acção consubstancia excepção dilatória, determinante da absolvição
da instância da entidade requerida (artigos 87º, 88º e 89º do CPTA, ex vi do artigo 2º c) do CPPT).
Se assim não for entendido, então, deverá ser julgada extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.
Como resulta dos pontos 4, 7, 8 e 9 do probatório e documentos para os quais remetem (nomeadamente fls. 288), a administração tributária, admitindo a falta de fundamentação do despacho sindicado,
revogou-o e substitui-o pelo despacho de 3 de Maio de 2012.
Tal despacho revogatório, era ilegal, porque proferido para além do prazo de 10 dias estatuído
no artigo 277º/2 do CPPT.
Todavia, não tendo o mesmo sido objecto de impugnação consolidou-se na ordem jurídica.
Assim, a reclamação judicial interposta do primeiro acto ficou sem objecto, facto que acarreta
a extinção da instância por impossibilidade superveniente da lide ((2) Código de Procedimento e de
Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, volume IV, página 293, Juiz Conselheiro
Jorge Lopes de Sousa).
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida na ordem
jurídica, ou, então, ser julgada extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide».
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. No Processo de Execução Fiscal n.º 0132200401004638 e apensos, em que é executado, por
reversão, o Reclamante, foi por despacho do Chefe de Serviço de Finanças de Oliveira de Azeméis, de
16/01/2012, determinada a venda do direito e acção à herança ilíquida e indivisa aberta por óbito de
Manuel Marques de Bastos, a ter lugar em 20/04/2012 - Cfr. documentos fls. 198 a 200 do PEF, que
se dão por integralmente reproduzidos como os demais que seguem.
2. Pelo ofício n.º 560, de 19/01/2012, recebido a 20/01/2012, foi o Reclamante notificado do
Despacho que antecede - cfr. documentos de fls. 203 e 203 verso.
3. Por requerimento subscrito por advogado, remetido ao Serviço de Finanças de Oliveira de
Azeméis em 02/03/2012, o Reclamante requereu a suspensão da venda, apresentando como fundamentos a cessação de actividade da devedora originária em 31/12/2001 e, sendo o IVA respeitante a anos
posteriores, os valores correspondentes não são devidos, bem assim, que procedeu à transmissão da
quota-parte ideal do direito de propriedade dos imóveis, pertencentes ao quinhão hereditário de herança
líquida e indivisa, com o recebimento de tornas, não sendo, deste modo, sua propriedade, referindo
ainda que caso não seja aceite o pedido de suspensão da venda, “deduzirá uma p.i., cujo petitório se
insere em reclamação contenciosa, com base em prejuízo irreparável — cfr. documento de fls. 206 a
219 verso.
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4. Por Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 08/03/2012, foi indeferido o pedido de
suspensão da venda, com fundamento em informação onde é referido que a petição apresentada “não
é uma reclamação nos termos do n.º 3 do artigo 278º do CPPT, mas tão só a manifestação de intenção
de reclamação e, bem assim, que o Documento Particular Autenticado de transmissão do quinhão hereditário não se encontra registado” - cfr. documento de fls. 222 e 222 verso.
5. O Despacho anteriormente referido foi notificado ao mandatário do reclamante em 09/03/2012 cfr. documento de fls. 223 a 226 e ainda como resulta da consulta a www.ctt.pt/feapl_2/app/open/tools.
jspx?tool=0.
6. Em 19/03/2012, o Reclamante, ao abrigo do artigo 276º e ss do CPPT, apresentou reclamação
do Despacho de 08/03/2012, anteriormente referido, invocando como fundamentos que a devedora
originária Fricaima - Comércio de Produtos Alimentares, Lda., está inactiva desde 31/12/2001 e respeitando as dívidas a anos posteriores a sua cobrança coerciva é ilegal, tendo contestado a quantificação
administrativa da matéria tributável e quanto à venda dos bens refere que transmitiu a quota-parte ideal
do direito de propriedade dos imóveis, pertencentes ao quinhão hereditário de herança ilíquida e indivisa
em face do que a Administração tributária está a proceder à venda de bens alheios, concluindo que “a
decisão que indeferiu o pedido, ora reclamado, a exigência legal de fundamentação não se encontra
cumprida, não tendo sido dado a conhecer o modo e as razões, porque decidiu, e não respondendo ao
alegado pelo reclamante”, concluindo, assim pela falta de fundamentação da decisão de 08 de Março
de 2012, bem assim pela omissão de pronúncia quanto aos fundamentos invocados que, em sua opinião
deveriam motivar a suspensão da venda determinada por Despacho de 16/01/2012 - cfr. documento
de fls. 249 a 260.
7. Por Despacho do Chefe de Serviço de Finanças de 27/03/2012, foi determinada a suspensão
da venda em curso, com a remessa dos autos à Divisão de Justiça Tributária cfr. documento de fls. 265
verso dos presentes autos, que se dá por integralmente reproduzido.
8. Pela informação n.º 32/2012, de 13/04/2012, a Divisão de Justiça Tributária da Direcção de
Finanças de Aveiro pronunciou-se acerca da reclamação apresentada, concluindo que “não assiste razão
ao reclamante quanto à omissão de pronúncia... “e reconhece que “...o despacho reclamado carece de
fundamentação, não sendo clara e inequívoca para o seu destinatário a motivação subjacente que deveria
esclarecer as razões de facto e de direito que justificam o sentido da decisão... não esclarece o reclamante
de que o requerimento por si apresentado não constitui meio próprio para reagir de um acto de OEF,
qual o meio próprio e quais as razões que impossibilitam a sua convolação... não esclarece que, tendo
o reclamante transmitido o bem penhorado, deixa de dispor de um interesse legítimo em agir... assim
como não esclarece que com a entrada em vigor da Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, foi revogado o n.º 2
do artigo 244º do CPPT, deixando de se encontrar legalmente prevista a possibilidade de suspensão da
venda...” - cfr. documento de fls. 271 a 276.
9. Por Despacho do Chefe do serviço de Finanças de 03 de Maio de 2012, foi revogado o Despacho
proferido em 27 de Março de 2012, que suspendia a venda, retomando-a e designando nova data para
o efeito - cfr. documento de fls. 278 a 279.
10. Do Despacho que antecede foi o mandatário do reclamante notificado através do ofício n.º 3176,
de 10/05/2012 - cfr. documento de fls. 280 e 280 verso.
11. Por ofício n.º 3270, de 11/06/2012, foi o Reclamante notificado da data da realização da
venda - Cfr. documento de fls. 285 e 285 verso.
12. Na sequência da notificação que antecede, o reclamante dirigiu requerimento ao Director de
Finanças de Aveiro, dando conta que uma vez apresentada a reclamação dos presentes autos, o mandatário do reclamante não foi notificado da revogação do acto reclamado, referindo que “o Órgão da
Administração tributária não pode retomar a venda e revogar um Despacho proferido em 27/03/2012,
do qual o mandatário do requerente é completamente alheio” e requer a remessa da reclamação por
considerar que a mesma não ficou sem objecto - cfr. documento de fls. 286 a 288 dos presentes autos
que se dá por fielmente reproduzido.
13. Por Despacho de 23/05/2012, o Chefe do Serviço de Finanças determinou a suspensão do
procedimento de venda - cfr. documento de fls. 295 e 295 verso.
14. Pelo ofício n.º 3514, de 23/05/2013, foi o mandatário do reclamante notificado do despacho
que antecede - cfr. documento de fls. 297 dos presentes autos que se dá por integralmente reproduzido.
3.1. A sentença recorrida julgou intempestiva a presente reclamação, por entender que, embora esta
seja apresentada na sequência da notificação do despacho do OEF de 8/3/2012 (que indeferiu o pedido
de suspensão da venda) o acto concreto que o reclamante pretende atacar acaba por ser (ainda quer de
forma indirecta) o despacho do OEF que determinou a venda do direito e acção à herança indivisa, ou
seja, o primitivo despacho de 16/1/2012, pelo que, assim sendo, é intempestiva a presente reclamação
deduzida à luz do art. 276º do CPPT.
Mas, ainda assim, a sentença veio, em seguida, a apreciar igualmente:
a) a questão da alegada falta de fundamentação do (directamente) sindicado despacho (o de
8/3/2012) que indeferiu o pedido de suspensão da venda formulado no requerimento de 2/3/2012,
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concluindo a sentença que o dito despacho está fundamentado, porque se apoia na informação dos
serviços da AT;
b) a questão do erro na forma processual utilizada pelo recorrente [face ao pedido que deduz – revogação do despacho reclamado - e às restantes causas de pedir que também invoca, pois, a par da
mencionada falta de fundamentação do despacho em causa, o reclamante alega ainda, por um lado,
que já transmitiu para outrem a quota-parte ideal do direito de propriedade dos imóveis, pertencentes
ao quinhão hereditário de herança ilíquida e indivisa, com o recebimento de tornas, pelo que a AT
ao proceder à venda judicial de imóveis não pertencentes ao executado viola o disposto no n.º 1 do
art. 821º do CPC e, por outro lado, reportando às dívidas exequendas (IVA e IRC), invoca também a
inexistência de facto tributário e o erro na quantificação da matéria tributável], concluindo a sentença,
na parte referente a esta questão (erro na forma de processo) o seguinte:
- Perante os fundamentos apresentados verifica-se que alguns deles se reconduzem à forma processual de Embargos de Terceiro, que independentemente da verificação da legitimidade do reclamante
para o efeito, deveriam ser apresentados no prazo de 30 dias (art. 237º, n.º 3 do CPPT), prazo esse que
já havida decorrido;
- E quanto aos fundamentos reconduzíveis à reclamação graciosa ou à impugnação judicial, o
próprio reclamante diz ter já delas feito uso, o que inviabiliza a convolação.
- Sendo que, de todo o modo, os fundamentos reconduzíveis à anulação da venda cabem na reclamação a que alude o art. 276º do CPPT, mas esta é intempestiva.
c) E, em face da impossibilidade da convolação dos presentes autos noutra espécie processual,
e determinada que foi a intempestividade da Reclamação, a sentença conclui pela respectiva improcedência.
3.2. É do assim decidido que o recorrente discorda sustentando, desde logo (cfr. as Conclusões XIV
a XVI) que a sentença enferma de nulidade, por omissão de pronúncia (arts. 125º, n.º l do CPPT e
668º, n.º l, alínea d) e 660º n.º 2 do CPC) dado que não apreciou as questões suscitadas na reclamação.
Vejamos, desde já esta questão.
4. Prevista no art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, a nulidade da sentença
por omissão de pronúncia está directamente relacionada com o comando constante do n.º 2 do art. 660º
deste último diploma: o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua
apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, sendo que o
conceito de «questões» não se confunde com o de «argumentos» ou «razões» aduzidos pelas partes em
prol da pretendida procedência das questões a apreciar («Para se estar perante uma questão é necessário
que haja a formulação do pedido de decisão relativo a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta
situação de facto ou jurídica sobre que existem divergências, formulado com base em alegadas razões
de facto ou de direito.» cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário,
Anotado e Comentado, volume I, 5ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007, p. 913 - anotação 10 ao art. 125º).
Ou seja, o juiz deve, sob pena de nulidade da sentença (por omissão de pronúncia), conhecer de todos
os pedidos deduzidos, todas as causas de pedir e excepções invocadas e todas as excepções de que oficiosamente lhe cabe conhecer e cujo conhecimento não esteja prejudicado pelo anterior conhecimento
de outra questão (e sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras - n.º 2 do
art. 660º do CPC), mas já não constituindo nulidade a omissão de considerar linhas de fundamentação
jurídica, diferentes das da sentença, que as partes hajam invocado (cfr. Lebre de Freitas, Montalvão
Machado e Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 2º, Coimbra Editora, 2001, pag. 670).
No caso, o recorrente limita-se a dizer que sentença enferma da dita nulidade porque não apreciou
«as questões levantadas na reclamação».
Não especifica, porém, quais são essas questões que não foram apreciadas.
De todo o modo, a sentença julgou intempestiva a reclamação e, consequentemente, face a este
sentido da decisão, sempre ficará prejudicada a apreciação das demais questões porventura também
suscitadas (nos termos do disposto no n.º 1 do art. 660º do CPC a sentença conhece, em primeiro lugar,
das questões processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta
pela sua precedência lógica e nos termos do n.º 2 o juiz deve resolver todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, excepto aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras).
Ora, no caso, tendo a sentença julgado verificada a caducidade do direito de acção [por entender
que, embora esta seja apresentada na sequência da notificação do despacho do OEF de 8/3/2012 (que
indeferiu o pedido de suspensão da venda) o acto concreto que o reclamante pretende atacar acaba
por ser (ainda quer de forma indirecta) o despacho do OEF que determinou a venda do direito e acção à herança indivisa, ou seja, o primitivo despacho de 16/1/2012] ficou, desde logo, prejudicado o
conhecimento das restantes questões, pelo que, deste ponto de vista, não ocorre a alegada nulidade da
sentença por omissão de pronúncia.
5.1. Nas restantes Conclusões o recorrente imputa à sentença erro de julgamento quer na medida
em que julgou intempestiva a reclamação, quer na medida em que apreciou erradamente os fundamen-
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tos que ele, reclamante, invocara no requerimento de 2/3/2012 como causa do pedido de suspensão
da venda.
E neste âmbito, alegou, em síntese, o seguinte:
1) A sentença, ao julgar intempestiva a reclamação e ao não conhecer de mérito, faz uma interpretação errada do disposto nos arts. 150º, 151º e 276º e seguintes do CPPT, sendo que não ocorre a
referida intempestividade da reclamação dado que esta tem por objecto a decisão do OEF no que à
arguição (no requerimento de 2/3/2012) de nulidades diz respeito, para a suspensão da venda judicial
(art. 276º CPPT).
2) A arguição de nulidades em processo de execução fiscal deve ser feita perante o OEF e, em
caso de indeferimento, pode reclamar-se para o tribunal, nos termos do art. 276º do CPPT.
Ora, no caso, notificado em 20/1/2012 do despacho que determinou a venda do direito e acção à
herança ilíquida e indivisa por óbito de Manuel Marques de Bastos (venda a ter lugar em 20/4/2012)
foi através do requerimento de 2/3/2012 que o recorrente logo veio arguir, junto do Serviço de Finanças
de Oliveira de Azeméis, várias nulidades relativamente ao PEF, pretendendo que o OEF anulasse a
venda judicial com base em vícios que integram ilegalidade da conduta processual, desse mesmo órgão
(nulidades processuais que derivam de actos ou omissões praticados no processo e se substanciam em
desvios ao formalismo processual prescrito na lei).
3) E assim sendo, indeferido que foi em 8/3/2012 o pedido, por parte do OEF, sempre o recorrente
(notificado em 9/3/20102) tem a possibilidade legal de reclamar (nos termos do art. 276º do CPPT)
desse despacho que em sede de execução apreciou tais nulidades. E tendo a respectiva reclamação
sido apresentada em 19/3/2012, a mesma é tempestiva, não podendo considerar-se como dies a quo
do prazo para reclamar outro que não aquele em que o executado/reclamante foi notificado daquele
despacho proferido em 8/3/2012.
Vejamos pois.
5.2. Da factualidade que vem provada resulta a seguinte sequência temporal de actos processuais:
- O recorrente foi notificado, em 20/1/2012, do despacho proferido pelo OEF em 16/1/2012, que
determinou a venda do direito e acção à herança líquida e indivisa por óbito de Manuel Marques de
Bastos (venda a ter lugar em 20/4/2012).
- Face a tal notificação, o recorrente apresentou nos Serviços da AT, em 2/3/2012, um requerimento
a pedir a suspensão da venda, invocando, para fundamentar esse pedido de suspensão, o seguinte:
a) A inactividade da empresa “Fricaima - Comércio de Produtos Alimentares, Lda.”, enquanto
devedora originária, desde 2001-12-31, data de cessação da actividade para efeitos de IVA.
b) O processo de execução fiscal n.º 0132200401004638 e Aps. foi instaurado com vista à cobrança
coerciva de IRC relativo a 2002, 2003, 2004 e 2005; e IVA relativo a 2001, 2004 e 2005;
c) Dada a sua inactividade, desde Dezembro de 2001, quanto às dívidas de IVA a sua cobrança
coerciva é ilegal;
d) Quanto às dívidas de IRC, porque a empresa se encontrava inactiva, havendo por isso, prova de
que os elementos utilizados pela AT ou o método que utilizou estão errados (art. 100º n.º 1 do CPPT),
Acórdão do TCA no processo n.º 07025/02 de 05.05.05 em www.dgsi.pt.
e) Da prova produzida (cessação da actividade em IVA), resulta fundada dúvida sobre a existência
e quantificação do facto tributário obtido, traduzem a ilegalidade do acto.
f) O reclamante contestou a quantificação administrativa da matéria tributável, e apresentou prova
bastante credível, de forma a contrariar a quantificação apurada pela Administração Tributária.
g) Inexistindo facto tributário em resultado da inactividade do sujeito passivo e consequente não
demonstração da obtenção de receitas no ano a que respeita a tributação, não se verifica o pressuposto
do imposto (art. 1º do CIRC).
h) O reclamante transmitiu a quota-parte ideal do direito de propriedade dos imóveis/ pertencentes
ao quinhão hereditário de herança ilíquida e indivisa, com o recebimento de tornas.
i) A Administração Fiscal ao proceder à venda judicial dos imóveis não pertencentes ao executado, viola o estatuído no n.º l do art. 821º do Código de Processo Civil (CPC) por força do art. 2º do
CPPT, ao consentir que o bem de um terceiro responda pela dívida, quando só os do devedor/executado
podem ser afectos a esse fim.
- Em 8/3/2012 o OEF proferiu despacho indeferindo este pedido de suspensão da venda, dado
que a petição apresentada «não é uma reclamação nos termos do n.º 3 do artigo 278º do CPPT, mas tão
só a manifestação de intenção de reclamação e, bem assim, que o Documento Particular Autenticado
de transmissão do quinhão hereditário não se encontra registado». Este despacho foi em 9/3/2012 notificado ao mandatário do recorrente.
- No seguimento desta notificação, o recorrente deduziu a presente reclamação, nos termos do
art. 276º do CPPT, pedindo a revogação desse despacho de 8/3/2012 e invocando a falta de fundamentação do mesmo por dele não se perceber porque é que, tendo sido alegados pelo requerente os ditos
fundamentos invocados como causa de suspensão da venda, ocorreu, ainda assim, tal indeferimento.
- O OEF pronunciou-se sobre esta reclamação em 27/3/2012 e determinou a suspensão da venda.
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- O processo foi então remetido à Direcção de Finanças de Aveiro que por despacho de 17/4/2012
ordenou que fosse proferido novo despacho com a fundamentação necessária.
- O OEF proferiu em seguida, em 3/5/2012, novo despacho, com fundamentação carecida, e
revogou o anterior despacho proferido em 27/3/2012 que tinha suspendido a venda, designando uma
nova data (o dia 25/6/2012) para venda.
- O executado/recorrente foi notificado desse despacho, em 11/5/2012 e dele não apresentou
reclamação nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, antes optando por requerer, em 16/5/2012, que a
reclamação que apresentara em 19/3/2012 fosse remetida a Tribunal, alegando que não podia ter sido
revogado o despacho de 27/3/2012, que tinha suspendido a venda.
- A venda foi de novo suspensa, agora por despacho de 23/5/2012, que se pronunciou sobre aquele
requerimento de 16/5/2012.
5.3. Nos termos do art. 276º do CPPT, as decisões proferidas pelo OEF e outras autoridades da
administração tributária que no processo afectem os direitos e os interesses legítimos do executado ou
de terceiro são susceptíveis de reclamação para o Tribunal tributário de lª instância.
E de acordo com o teor do art. 277º do mesmo CPPT, a reclamação será apresentada no prazo de
10 dias após a notificação da decisão e o OEF poderá, ou não, revogar o acto reclamado, no prazo de
10 dias – n.º 2 do mesmo artigo.
Também nos termos do art. 103º da LGT é garantido aos interessados o direito de reclamação
para o Juiz de execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária no âmbito do processo de execução fiscal.
A sentença recorrida considera que a reclamação apresentada em 19/3/2012 contra o acto (despacho) do OEF de 8/3/2012 é intempestiva porque o que o reclamante ali pretende é a revogação do
despacho de 16/1/2012, no qual se determinara a venda.
Mas, a nosso ver, não pode acolher-se esta posição.
Na verdade, foi no seguimento da notificação de 9/3/2012 [notificando o teor do despacho de
8/3/2012 que indeferiu o requerimento (de 2/3/2012) a pedir a suspensão da venda por esse requerimento
não ser «uma reclamação nos termos do n.º 3 do artigo 278º do CPPT, mas tão só a manifestação de
intenção de reclamação e, bem assim, que o Documento Particular Autenticado de transmissão do
quinhão hereditário não se encontra registado»] que o recorrente deduziu a presente reclamação, nos
termos do art. 276º do CPPT, pedindo a revogação desse despacho de 8/3/2012 e invocando a falta de
fundamentação do mesmo por dele não se perceber porque é que, tendo o requerente alegado os ditos
fundamentos como causa bastante para a suspensão da venda, ocorreu, ainda assim, tal indeferimento.
Ora, a conclusão, retirada pela sentença recorrida, no sentido de que, embora a reclamação seja
apresentada na sequência da notificação daquele despacho de 8/3/2012, o acto concreto que o reclamante pretende atacar acaba por ser (indirectamente) o despacho de 16/1/2012 que determinou a venda
e que, por isso, a reclamação é intempestiva, esquece que o reclamante também imputa ao despacho
vício de forma, por falta de fundamentação e por não ter apreciado os supra referidos fundamentos
invocados pelo reclamante como causa de suspensão da venda. Tanto que a sentença veio, como se
disse, a apreciar também essas questões.
Daí que, considerando que nos termos do art. 277º do CPPT a reclamação é deduzida no prazo de
10 dias após a notificação da decisão reclamada, deva considerar-se tempestiva a presente reclamação.
5.4. Competiria, então, apreciar as questões cujo conhecimento teria, necessariamente, ficado
prejudicado em face da decisão de intempestividade.
Todavia, como se disse (cfr. Ponto 3.1.) a sentença, considerando, porventura, que o requerimento
visa atacar os dois referidos actos (o despacho de 16/1/2012 e o despacho de 8/3/2012), apesar de ter
considerado intempestiva a reclamação (na parte que concerne àquele primeiro despacho) também
apreciou em seguida as invocadas questões atinentes quer ao alegado vício de forma (por falta de fundamentação) do dito despacho de 8/3/2012, quer aos fundamentos que o reclamante tinha invocado (no
seu requerimento de 2/3/2012) como causa do pedido de suspensão da venda.
Ora, se assim é, não há, então, questões cuja apreciação tivesse ficado prejudicada, concordando-se
com a fundamentação constante da sentença (no sentido de que o despacho em causa – de 8/3/2012 –
contém, nos termos ali explanados, a fundamentação legalmente exigível) e que, relativamente aos
alegados fundamentos que o recorrente entende serem aptos para que se determinasse a suspensão da
venda, os mesmos se reconduzem a causas de pedir que sempre determinariam a improcedência, nessa
parte, da presente reclamação, face, até, ao pedido aqui formulado (revogação do despacho reclamado),
não havendo, portanto, lugar a convolação para a forma que seria legalmente adequada.
Acresce dizer, de todo o modo, que, como salienta o MP, a questão relativa à falta de fundamentação do despacho reclamado (o de 8/3/2012) ficara já definitivamente decidida pelo posterior despacho
de 3/5/2012, que designou nova data para a venda dos bens (esta decisão, proferida nos autos pelo
OEF – mas para além do prazo de 10 dias estatuído no artigo 277º/2 do CPPT - não foi impugnada pelo
recorrente, pelo que pouco importa agora saber se o OEF podia ou não ter revogado aquele despacho
já que o acto administrativo tributário que o revogou não chegou a ser impugnado contenciosamente),
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pelo que, assim sendo, a reclamação judicial interposta também teria ficado sem objecto, com a consequente eventual extinção da instância por impossibilidade superveniente da lide (cfr. Jorge Lopes
de Sousa, Código de Procedimento c de processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011,
volume IV, pag. 293).
Improcedem, assim, todas as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar, com a presente fundamentação, a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Maria
Fernanda Maçãs.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Processo n.º 34/12-30.
Recorrente: Difusão — Sociedade Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido por esta Secção em 27/06/2012, vem, ao
abrigo do disposto no artº 669º, n.º 1, alínea b), do CPC, aplicável ex vi do artº 2º, alínea e), do CPPT,
requerer a sua reforma quanto a custas, nos seguintes termos:
«1 - Nos termos do Acórdão ora notificado que indeferiu reclamação para a conferência da
decisão, a fls..., foi a reclamante, Fazenda Pública, condenada em custas, fixando-se a taxa de justiça
em 2 (duas) UCs.
2 - Contudo, o presente processo é uma impugnação judicial, que foi interposta em 13 de Outubro
de 2003.
3 - Assim, ao mesmo aplica-se o anterior Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL 224-A/96,
de 26/11, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, dado que estas
só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.
4 - Deste modo, há que ter em conta o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do referido CCJ,
que continha uma isenção subjectiva de custas relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou
organismos, ainda que personalizados.
5 - Donde, no presente processo, não podia a reclamante, Fazenda ser condenada em custas, por
o Estado estar delas isento.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.ªs, deve o presente Acórdão ser reformado, quanto a custas, por a ora reclamante, Fazenda Pública, estar delas isenta, com todas as legais
consequências.».
Notificada a parte contrária para se pronunciar, nada disse.
O Digno Magistrado do Ministério Público teve vista dos autos e nada promoveu.
Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir em conferência, tendo
em conta que a reforma da sentença contemplada no art.º 669.º do CPC é aplicável aos acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado no art. 716º, aplicável ex vi
do disposto no art.º 732.º, ambos do CPC [diploma aplicável ao contencioso tributário por força do
disposto no art.º 2.º, alínea e) do CPPT]
Por força do disposto no art. 666º, n.º 1, do Código de Processo Civil, uma vez proferido acórdão
fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa. Podem, porém, as partes pedir o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão, ou requerer
a sua reforma, designadamente quanto a custas (arts. 669º, n.º 1, alínea b), e 716º, n.º 1, do Código de
Processo Civil).
Dir-se-á, desde já, que é inteiramente fundada a pretensão de reforma do citado acórdão, já que
essa pretensão pressupõe a constatação de um erro de julgamento na condenação em custas, erro que,
manifestamente, se verifica.
Com efeito, o presente processo tributário de impugnação judicial foi instaurado em 13 de Outubro
de 2003, conforme resulta do carimbo aposto no rosto da petição inicial. E no regime de custas anterior
à vigência do Dec.Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, a Fazenda Pública estava isenta de custas
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nos processos de natureza tributária, por expressa previsão dessa isenção no art. 3º do Regulamento
das Custas dos Processos Tributários (DL 29/98, de 11 de Fevereiro), como, aliás, já antes constava do
art. 5º do Regulamento das Custas nos Processos das Contribuições e Impostos e do art. 2º da Tabela
das Custas no Supremo Tribunal Administrativo, aprovado pelo DL n.º 42.150, de 12/2/59.
E embora as disposições que isentavam a Fazenda Pública de custas nos processos tributários
tivessem sido revogadas pelo art. 4º, nºs. 4 e 5, do citado Dec.Lei n.º 324/2003, deixando a Fazenda
Pública de beneficiar de isenção no Código das Custas Judiciais que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro
de 2004 (art. 16º), este diploma só se aplica aos processos instaurados após a sua entrada em vigor
(art. 14º, n.º 1), produzindo apenas efeitos, no tocante às custas judiciais tributárias, a partir da data da
transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça (art. 15º, n.º 2), transferência
que ocorreu com a publicação do Dec.Lei n.º 325/2003, de 29.12, que entrou em vigor no dia seguinte
à sua publicação(art. 18º).
Ou seja, tendo em conta os citados diplomas legais e a data da instauração da presente impugnação judicial, a Fazenda Pública não paga custas. E, assim sendo, há que reformar, neste segmento, o
acórdão em causa.
Nestes termos, acorda-se em atender o pedido de reforma do acórdão proferido em 27/06/2012
no segmento em que condenou em custas a Fazenda Pública, passando nele a constar que não são
devidas custas.
Sem custas
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso por Oposição de Julgados. Requisitos. Execução fiscal. Interrupção e suspensão da prescrição. Oposição.
Sumário
I — Se não se verifica, no recurso por oposição de julgados, identidade substancial
das situações em confronto, nem divergência de soluções quanto à mesma questão
de direito, deve o mesmo ser julgado findo, por falta de um dos pressupostos desse
recurso de oposição de julgados, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 284º
do CPPT.
II — Só após o início de vigência da Lei n.º 53º-A/2006, de 29 de Dezembro, que deu
nova redacção ao n.º 3 do artigo 49º da LGT, a oposição passou a figurar como
causa suspensiva da prescrição quando associada à prestação de garantia.
Processo n.º 213/12-30.
Recorrente: Solinca – Investimentos Turísticos, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.mª Sr.ª Cons.ª Dr.ª. Fernanda Maçãs.
1. SOLINCA-INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, SA., inconformada com o Acórdão proferido
por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, fls.494 a 517 dos autos, que negou provimento
ao recurso jurisdicional intentado contra a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto, que julgou improcedente a reclamação oportunamente por si deduzida contra o despacho do Chefe
do Serviço de Finanças do Porto 2, de 27/5/2010, que lhe indeferiu o pedido de declaração de prescrição
da dívida exequenda, respeitante a IRC do exercício de 1993 e respectivos juros compensatórios, veio
interpor recurso por oposição de acórdãos para o Pleno da Secção do Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal, invocando oposição de tal aresto com o Acórdão de 3/11/2010, proc n.º 460/2010.
2. Notificada a Recorrente do despacho de admissão do requerimento de interposição do recurso,
apresentou alegação tendente a demonstrar a oposição exigida, em conformidade com o disposto no
n.º 3 do artigo 284º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
3. Por despacho do relator de 7 de Setembro de 2012, deu-se por findo o recurso, com base no
disposto no art. 284º, nº5, do CPPT, porquanto se considerou não existir a invocada oposição de julgados entre o Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento, pois que não está em causa nem o mesmo

3111
fundamento de direito nem as situações de facto idênticas, pelo que, nestas circunstâncias não se pode
dizer que tenha sido perfilhada solução oposta no aresto em causa.
4. Inconformada, veio a Recorrente reclamar para a Conferência, alegando em síntese, que:
“1. No douto Acórdão recorrido foi considerado que, tendo a prescrição sido primeiramente
interrompida em 08.03.1999, com a apresentação de impugnação judicial naquela data,
2. a subsequente prestação de garantia, em 12.07.1999, veio determinar a suspensão da prescrição (até 29.11.2007, data do trânsito em julgado da impugnação judicial).
3. E considerou ainda, o douto Acórdão recorrido, que a posterior apresentação, em 14.09.2007,
de oposição à execução fiscal, voltou a interromper e suspender a prescrição, até à data do respectivo
trânsito em julgado, em 30. 11. 2009.
4. Por sua vez, no douto Acórdão fundamento, de 03.11.2010, foi considerado que “Pelo que esta
paragem do processo executivo por período superior a um ano faz cessar o efeito previsto no citado
n.º 2 do artº. 34º, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação. Assim, tendo decorrido 1 ano, 7 meses e 11 dias até à data da autuação
da execução, há que contar 8 anos, 4 meses e 19 dias a partir da cessação do efeito interruptivo - 22
de Março de 1994. Pelo que se verifica que o termo do prazo de prescrição de 10 anos ocorreu em
10 de Agosto de 2002. E não se sustente que o prazo prescricional se suspende em consequência da
suspensão do processo de execução devido a prestação de garantia, lá que, desde logo, tal carece de
fundamento legal. Com efeito, o CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de prescrição
e a LGT - que estava em vigor à data da prestação da garantia (11/4/01) - só o admite em caso de
reclamação, impugnação ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo de execução
em virtude de prestações legalmente autorizadas”, que não em virtude de prestação de garantia
- artigo 49º, n.º 3, na redacção inicial (neste sentido, vide Acórdão desta Secção do STA de 31/2/07,
in rec. n.º 1.086/06, citado na sentença recorrida). Note-se, ainda, que a dedução (em15/11/00) de
oposição à execução fiscal não constitui causa interruptiva da prescrição, como resulta do disposto
nos preditos arts. 34º, n.º 2 do CPT e 49º, nº. 1 da LGT, nem tão pouco tem efeito suspensivo sobre o
prazo de prescrição, pois só a Lei n2 53-A/06 de 29/12, que entrou em vigor em 1/1/07, conferiu esse
efeito à oposição - cfr. n.º 3 do artº 49º da LGT -, ainda que condicionando esse efeito ao requisito de
a oposição ter provocado a suspensão legal da cobrança da dívida - o que pressupõe a prestação de
garantia ou a efectivação do penhora de bens. É, assim, de concluir estarem efectivamente prescritas
as obrigações tributárias em causa.” (sublinhado nosso).
5. As situações de facto, com relevância para a apreciação da prescrição, são, assim, idênticas,
no douto Acórdão recorrido, e no douto Acórdão fundamento.
“(…)
“8. No caso do douto Acórdão recorrido, foi considerado que a apresentação de garantia suspendeu a prescrição.
9. Já no caso do douto Acórdão recorrido foi considerado, ao invés, que o prazo prescricional
não se suspende em virtude da prestação de garantia, “já que, desde logo, tal carece de fundamento
legal”, e a LGT, em vigor à data da prestação da garantia, só admite a suspensão do prazo prescricional “em caso de reclamação, impugnação ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo
de execução em virtude de prestações legalmente autorizadas”, que não em virtude de prestação de
garantia - artigo 49º, n.º 3, na redacção inicial (neste sentido, vide Acórdão desta Secção do STA de
31/2/07, in rec. n.º 1.086/06, citado na sentença recorrida)”.
“(…)
11. Note-se que, no caso dos autos, a garantia foi prestada em 12.07.1999, e no caso do douto
Acórdão fundamento, em 11.04.2011 — ou seja, em ambos os casos já sob a égide da LGT, com a
mesma redacção na parte aplicável.
12. No caso dos autos, foi considerado que a apresentação de oposição à execução interrompeu
e voltou a suspender o prazo prescricional até ao respectivo trânsito em julgado.
13. Ao invés, no caso do douto Acórdão recorrido, foi considerado que a apresentação de oposição
à execução “não constitui causa interruptiva da prescrição, como resulta do disposto nos preditos
arts 34º, nº. 2 do CPT e 49º, n.º 1 da LGT, nem tão pouco tem efeito suspensivo sobre o prazo de
prescrição”.
“(…)
15. E, embora a oposição à execução, no caso dos autos, tenha sido apresentada depois da
entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, a verdade é que, como se afirma no douto Acórdão
fundamento, “só a Lei n.º 53-A/06 de 29/12, que entrou em vigor em 1/1/07, conferiu esse efeito (de
suspensão da prescrição) à oposição - cfr. n.º 3 do artº 49º da LGT -, ainda que condicionando esse
efeito ao requisito de a oposição ter provocado a suspensão legal da cobrança da dívida”.
16. Ora, sucede que, no caso dos autos, suspensão da cobrança da dívida não foi motivada pela
oposição à execução, mas, outrossim, pela apresentação de impugnação judicial, conforme se afirma
no douto Acórdão recorrido.
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17. Ou seja, no caso dos autos, apesar da oposição à execução ter sido apresentada depois da
entrada em vigor da Lei n.º 53-A/06 de 29/12, não foi essa oposição que provocou a suspensão da
cobrança da dívida exequenda — mas, outrossim, a anterior impugnação judicial,
18. de modo que, no caso concreto, é irrelevante a circunstância da oposição à execução ter sido
apresentada depois da entrada em vigor da Lei n.º 53-A/06 de 29/12.
19. Assim, parece-nos, respeitosamente, que, ao contrário do propugnado no douto Despacho aqui
reclamado, os doutos Acórdãos em confronto, perante questões fáctivas e jurídicas idênticas, e subsumíveis ao mesmo quadro legislativo aplicável, a LGT, prosseguiram soluções de mérito opostas,
20. particularmente quanto à questão da prestação da garantia suspender ou não a prescrição.
21. De facto, o douto Acórdão recorrido entende que sim, que a prestação de garantia suspende
a prescrição, e o douto Acórdão fundamento entende precisamente o contrário, de forma peremptória
e inequívoca — que a prestação de garantia não suspende a prescrição.
“(…)
“(…) para haver oposição de soluções jurídicas basta que ambos os Acórdãos incidam sobre
“situações fácticas substancialmente idênticas”, sendo certo que “Não é exigível, porém, uma total
identidade dos factos mas apenas que eles sejam subsumíveis às mesmas normas legais” (cfr. Jorge
Lopes de Sousa, in CPPT Anot. e Coment. 2011, vol. IV, pág. 475), como é do mais elementar bom
senso.
“(…)
33. Não nos parece, por isso, adequado, o relevo que o douto Despacho em apreço, para efeitos
da aferição da identidade de situações factuais, confere à circunstância das oposições à execução, nos
casos em confronto, terem sido apresentadas em datas distintas.
34. O douto Despacho incorre igualmente em erro quando afirma que os eventos suspensivos que
foram decisivos para a prolação dos Acórdãos em causa terão sido diferentes.
35. Não é verdade: em ambos os casos foi conferida relevância suspensiva da prescrição aos
mesmos eventos pretensamente suspensivos da prescrição — a prestação de garantia e a dedução de
oposição à execução fiscal,
36. tendo as soluções jurídicas a esse propósito sido diametralmente opostas, em particular no
que concerne à questão da prestação da garantia suspender ou não o decurso do prazo prescricional,
como acima se procurou evidenciar,
37. sendo certo, como acima se evidenciou, que em ambos os casos em confronto as garantias
foram prestadas exactamente sob o mesmo quadro legislativo previsto na LCT — não havendo, por
isso, e ao contrário do que se afirma no douto Despacho em apreço, qualquer diversidade ao nível do
“fundamento de direito”.
Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas., requer-se a V. Exas.,
respeitosamente, a revogação do douto despacho aqui reclamado, e o prosseguimento deste recurso
por oposição de Acórdãos”.
5. A admissibilidade do recurso por oposição de acórdãos, tendo em conta o regime previsto nos
artigos 27º, alínea b), do ETAF e 152º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA),
depende de existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre
a mesma questão fundamental de direito.
São, assim, pressupostos do recurso por oposição de acórdãos para o Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo que se trate do mesmo fundamento de direito, que
não tenha havido alteração substancial na regulamentação jurídica e que se tenha perfilhado solução
oposta nos dois acórdãos (acórdão fundamento e acórdão recorrido). Isto é, para que exista oposição de
acórdãos é necessário tanto uma essencial identidade jurídica como factual que, por natureza, se afere
pela análise do objecto das decisões proferidas nos acórdãos em confronto.
6. No caso em apreço, afigura-se-nos não existir a invocada oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento porque, tal como ficou demonstrado no despacho reclamado,
confrontado o Acórdão recorrido com o Acórdão fundamento verifica-se que nem as situações de facto
são idênticas nem existe o mesmo fundamento de direito.
Não há, desta forma, razão para nos afastarmos do consignado no despacho reclamado que passaremos a reproduzir, com algumas adaptações, tendo em conta o ora alegado.
Vejamos.
6.1.Começando pelo requerimento inicial, a Requerente argumenta, em síntese, reportando-se ao
acórdão recorrido, que:
“o prazo de prescrição de 10 anos, iniciado em 1994/01/01 interrompeu-se em 1999/03/08, com
a instauração da impugnação judicial, transmutando-se em suspensão com a paragem do processo
por mais de um ano, por facto não imputável à recorrente (...) o que associado à prestação de garantia
(...) vai determinar a suspensão e suspendeu-se (...) com a instauração da oposição até ao respectivo
trânsito (...).».
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5. Já segundo o acórdão fundamento:
«(...) O CPT não prevê nenhuma causa de suspensão do prazo de prescrição e a LGT - antes
da redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 53-A/06 de 29/12 - só o admite em caso de reclamação,
impugnação ou recurso ou, ainda, “por motivo de paragem do processo de execução em virtude de
prestações legalmente autorizadas”, que não em virtude de dedução de oposição à execução fiscal ou
de prestação de garantia (cfr. n.º 3 do artº 49º).» (destaque nosso).
6. Em ambos os acórdãos está em causa aferir a prescrição de obrigações tributárias, pela
aplicação do regime previsto no artigo 34º do CPT e 49º n.º 1 da LGT, e considerando a existência de
prestação de garantia e oposição a execução.
7. Ou seja, nas decisões judiciais referidas, foram aplicados os referidos preceitos legais de forma
divergente em idênticas situações de facto:
uma no sentido de que existe suspensão da contagem do prazo de prescrição com a prestação de
garantia e com oposição; outra no sentido de que não se consideram esses factos como suspensivos
da contagem do prazo prescricional.
8. Afigura-se, pois, que os acórdãos em confronto foram proferidos no domínio da mesma legislação e que, relativamente à mesma questão fundamental de direito, perfilharam soluções opostas”.
Alega a Recorrente que em ambos os acórdãos está em causa aferir a prescrição de obrigações
pecuniárias, pela aplicação do regime previsto no art. 34º do CPT e 49º, n.º 1, da LGT, e considerando
a existência de prestação de garantia e oposição à execução (ponto 6 do articulado).
E, além do mais, alega-se ainda que nas decisões judiciais referidas foram aplicados os preceitos legais mencionados de forma divergente em idênticas situações de facto: “uma no sentido de que
existe suspensão da contagem do prazo de prescrição com a prestação de garantia e com a oposição;
outra no sentido de que não se consideram esses factos como suspensivos da contagem do prazo prescricional”.
Acontece que, ao contrário do alegado, as situações de facto são diferentes.
Com efeito, os eventos suspensivos que foram decisivos para a prolação dos acórdãos em causa
são diferentes. Enquanto no Acórdão recorrido estamos a falar numa impugnação judicial e numa
oposição, no Acórdão fundamento está em causa apenas uma oposição. Por outro lado, as datas das
oposições são muito diferentes. É que enquanto a data da oposição do Acórdão recorrido é de 14/9/2007,
a do Acórdão recorrido é de 15/11/2000. E aqui reside toda a diferença que explica a solução oposta
alcançada nos dois Acórdãos.
6.2. No Acórdão recorrido, pode ler-se, a dado passo, que “o prazo de prescrição de 10 anos,
iniciado em 1994/01/01 interrompeu-se em 1999/03/08, com a instauração da impugnação judicial,
transmutando-se em suspensão com a paragem do processo por mais de um ano, por facto não imputável à recorrente (1), entre 1999/03/08 e 2000/03/08, o que associado à prestação de garantia, em
1999/07/12, vai determinar a suspensão até 2007/11/29 (data do trânsito da sentença proferida na impugnação judicial) (2); e suspendeu-se em 2007/09/14, com a instauração da oposição até ao respectivo
trânsito, em 2009/11/30”.
Com relevo para a decisão da oposição de acórdãos, verifica-se, em primeiro lugar, que o Acórdão recorrido deu relevo ao facto de ter havido prestação de garantia, em 12/7/1999, o que associado
à impugnação judicial em curso vai determinar a suspensão até 29/11/2007, há luz das regras da LGT,
art. 49º, nº3, segundo a redacção dada ao preceito pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho.
Na óptica da Requerente, como todos os factos suspensivos ou interruptivos terão ocorrido sob
a égide do CPT, não seria aplicável o regime entretanto introduzido com a entrada em vigor da LGT.
Acontece que em conformidade com jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal,
constituindo a prescrição um facto jurídico em curso à data da entrada em vigor da LGT, as suas regras
são aplicáveis não só às relações e situações jurídicas que se constituírem após a sua entrada em vigor,
como também a todas aquelas que, constituídas antes, protelem a sua vida real para além do momento
da entrada em vigor da lei nova.
Sobre a sucessão no tempo das normas tributárias, designadamente as que disciplinam os diversos
aspectos do instituto da prescrição, incluindo no que se refere às causas de suspensão e de interrupção,
existe jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal no sentido de que há que distinguir
entre facto tributário e factos interruptivos/suspensivos do prazo prescricional, sendo que a estes últimos
se aplicam as normas que vigorarem no momento da ocorrência de tais factos. Assim, no Acórdão de
13/01/2010 (3), proc. n.º 01148/09, pode ler-se, no respectivo sumário, o seguinte:
“(…)
IV- (…)” no que respeita à sucessão no tempo das normas tributárias que disciplinam os demais
aspectos do instituto da prescrição das obrigações tributárias, em especial as causas de interrupção
e de suspensão, o problema tem de ser resolvido “pela aplicação da regra contida no art. 12º da
LGT e, subsidiariamente, pela regra geral de direito firmando no nosso sistema jurídico e constante
no artigo 12º do C.Civil, das quais resulta que a lei nova apresenta, em regra, eficácia prospectiva.
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V- Pelo que a solução do problema da aplicação da lei no tempo dessa normas tributárias não
depende da aplicabilidade do regime do CPT ou da LGT no que concerne à duração do prazo de
prescrição, não existindo qualquer regra ou princípio que determine a aplicação em bloco de um ou
desses regimes, até porque não vigora no âmbito do direito obrigacional tributário o princípio da
aplicação mais favorável ao arguido.
VI- Por força daquela regra da aplicação prospectiva da nova lei, as normas tributárias contidas
na LGT não se aplicam a factos e efeitos consumados no domínio da lei anterior; mas se essas normas
definirem o conteúdo (ou efeitos) de relações jurídico-tributárias duradouras, sem referência ao facto
que lhes deu origem, elas vão aplicar-se não só às relações e situações jurídicas que se constituírem
após a sua entrada em vigor, como, também, a todas aquelas que, constituídas antes, protelem a sua
vida real para além do momento da entrada em vigor da nova regra.
VII- As normas da LGT que instituíram causas suspensivas e interruptivas do prazo de prescrição sem correspondência com as previstas na lei antiga (nº1 e 3 do art. 49º), não dispõem sobre as
condições de validade formal ou substancial do facto tributário ou da respectiva obrigação, dispondo
apenas sobre o conteúdo de situações jurídicas que, com base naqueles factos, se constituíram. Isto
é, essas normas conexionam-se com o direito, sem referência aos factos geradores da obrigação e da
respectiva prescrição, pelo que nada obsta à aplicação dessas normas da LGT às situações tributárias
que subsistam à data da sua entrada em vigor.
VIII- Assim sendo, a LGT é competente para determinar e reger os eventos interruptivos e
suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na
vigência do CPT, sem que isso represente um efeito retroactivo da lei nova ou a ofensa aos princípios
da legalidade e da separação de poderes”.
Verifica-se, assim, que, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a LGT é competente para determinar e reger os eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na sua vigência,
ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT.
Com a alteração ao art. 49º, n.º 3, da LGT, na redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26
de Julho, ao estabelecer-se que «o prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem
do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou
de reclamação, impugnação ou recurso», este Supremo Tribunal passou a adoptar a jurisprudência
atrás mencionada.
Para além da jurisprudência atrás mencionada em sentido contrário, também JORGE LOPES DE
SOUSA (4), pondera, referindo-se à redacção dada ao art. 49º, nº3, da LGT pela Lei n.º 100/99, de 26 de
Julho, que “a paragem do processo de execução fiscal por motivo de reclamação graciosa, impugnação
judicial ou recurso judicial ocorre nos casos em que o uso desses meios impugnatórios é acompanhado
de prestação de garantia ou penhora de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e do
crescido (art. 169º, nº1, do CPPT)”.
E, mais adiante, tendo por referência a redacção dada ao art. 49º da LGT pela Lei 53º-A/2006,
de 29 de Dezembro, o mesmo autor observa que “a redacção dada ao preceito ao estabelecer que «o
prazo de prescrição suspende-se em virtude de pagamento em 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», apenas é inovador na parte em que atribui efeito de suspensão da prescrição à pendência de
qualquer oposição…” (5).
Ora, precisamente, o segundo evento suspensivo relevante ocorrido, no Acórdão recorrido, foi a
oposição, que se verificou em 14/09/2007, data em que já estava em vigor a alteração dada ao art. 49º,
n.º 3, da LGT, pela Lei n.º 53-A/06, de 29/12.
Em face do exposto, o que releva é ter havido, nos autos do Acórdão recorrido, prestação de garantia em 12/7/1999 e oposição judicial em 14/09/2007, o que determinou a suspensão até ao respectivo
trânsito, em 2009/11/30.
6.3. Em relação ao Acórdão fundamento, o que estava em causa era apenas uma oposição judicial,
mas que foi deduzida em 2000.
Neste sentido, pode ler-se no Acórdão fundamento que “Note-se, ainda, que a dedução (em
15/11/00) de oposição à execução fiscal não constitui causa interruptiva da prescrição, como resulta do
disposto nos preditos arts. 34º, nº2 do CPPT e 49º, nº1, da LGT, nem tão pouco tem efeito suspensivo
sobre o prazo de prescrição, pois só a Lei n.º 53-A/06, de 29/12, que entrou em vigor em 1/1/07, conferiu
esse efeito à oposição - cf. nº3 do art. 49º da LGT-, ainda que condicionando esse efeito ao requisito
de a oposição ter provocado a suspensão legal da cobrança da dívida – o que pressupõe a prestação de
garantia ou a efectivação da penhora de bens”.
Por conseguinte, atendendo à diferente data da oposição, verifica-se que, neste caso, a alteração da
LGT, que se deu com a redacção dada ao art. 49º da LGT pela Lei 53º-A/2006, de 29 de Dezembro, em
que a oposição passou a relevar como evento suspensivo, ainda não lhe era aplicável. Com efeito, nos
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autos do Acórdão fundamento, quando a oposição associada à prestação de garantia passou a traduzir
um evento suspensivo, já a dívida se encontrava prescrita (tinha ocorrido em Agosto de 2002).
Logo, andou bem o Acórdão fundamento ao decidir que, neste caso, não relevava a oposição
como evento suspensivo, mas, ao decidir assim não entrou em contradição com o Acórdão recorrido
como se deixou demonstrado.
6.4. A recorrente insiste no requerimento de recurso que existe oposição porquanto “(…) no caso
dos autos, a suspensão da cobrança da dívida não foi motivada pela oposição à execução, mas, outrossim,
pela apresentação de impugnação judicial, conforme se afirma no douto Acórdão recorrido”. E acrescenta
que existe oposição “particularmente quanto à questão da prestação da garantia suspender ou não
a prescrição (…) De facto, o douto Acórdão recorrido entende que sim, que a prestação de garantia
suspende a prescrição, e o douto Acórdão fundamento entende precisamente o contrário, de forma
peremptória e inequívoca — que a prestação de garantia não suspende a prescrição.”
Acontece que em lado nenhum se defende que é a prestação de garantia por si só que provoca o
efeito suspensivo do prazo de prescrição.
No Acórdão recorrido o que sempre se defendeu, de acordo, aliás, com a lei, foi que tal efeito
apenas surge por associação entre a prestação de garantia e o uso de um meio processual. Tais meios
processuais eram; a reclamação, a impugnação e o recurso, segundo a redacção introduzida ao art. 49º,
n.º 3, da LGT pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho; a que acresceu a oposição a partir da redacção introduzida pela Lei 53º-A/2006, de 29 de Dezembro.
Em face de tudo o que vai exposto, afigura-se não existir a invocada oposição de julgados entre
o Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento, pois que não está em causa nem o mesmo fundamento
de direito nem situações de facto idênticas, pelo que, nestas circunstâncias não se pode dizer que tenha
sido perfilhada solução oposta no aresto em causa.
7. Nestes termos, acordam, em conferência, os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, confirmar o despacho recorrido e dar por findo o
recurso, nos termos do disposto no art. 284º, n.º 5, do CPPT.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.
(1) Cfr. JORGE DE SOUSA, Prescrição da Obrigação Tributária, 2ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 66 ss. Por
sua vez, segundo jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão, de 14/9/2011, proc.
n.º 01010/2010, pode ler-se que “das normas contidas nos artigos 169º, n.º 1, do CPPT e 49º, n.º 3, da LGT decorre que a
execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de impugnação judicial que tenha por objecto a legalidade da dívida
exequenda «desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a
penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido» e que «o prazo de prescrição legal suspende-se por motivo
de paragem do processo de execução fiscal em virtude de (…) impugnação ou recurso». O que significa que, uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada
à pendência de processo de impugnação judicial, fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão do pleito, e esta
suspensão determina, por sua vez, a suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse
de reiniciar-se por virtude da cessação de algum efeito interruptivo da prescrição”. Mais adiante pode ainda ler-se, no mesmo
acórdão, em conformidade com jurisprudência assente, que “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 (nºs 1 e 2 do artigo 49º da LGT). Porém,
se a execução se encontrar suspensa em virtude de prestação de garantia ou de penhora de bens que garantam a totalidade da
dívida e do acrescido, ao abrigo do art. 169º do CPPT, a paragem do processo não releva para efeitos de prescrição, uma vez
que, em face do disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT, a prescrição se suspende também com a paragem da execução”. Assim
sendo, aplicando o disposto ao caso em apreço, existindo garantia prestada em 22/7/1999, logo que cessou o efeito interruptivo,
o prazo de prescrição ficou suspenso até ao trânsito em julgado do processo de impugnação.
(2) Cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 22/6/2011, Proc. n.º 0372/2011.
(3) No mesmo sentido, cfr., entre outros, os Acórdãos de 27/07/2011, e de 29/09/2011, procs., respectivamente, nºs
0710/11 e 0790/11; e Acórdão de 02/02/2011, proc. n.º 038/11.
(4) Sobre a Prescrição Tributária, 2ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 52-53.
(5) Cfr. ob. cit., pp. 53-54.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Processo n.º 258/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Lino Teixeira de Carvalho e outra.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
Lino Teixeira de Carvalho e Maria Liliete do Carmo Batata de Carvalho, ambos com os
demais sinais nos autos, deduziram IMPUGNAÇÃO JUDICIAL contra o despacho de indeferimento
do seu pedido de reembolso do pagamento que efectuaram relativo a liquidação de imposto de selo no
valor de € 7.888,29.
Por sentença de 11 de Maio de 2011, o TAF de Almada julgou procedente a impugnação. Reagiu a
Fazenda Pública, ora recorrente, interpondo o presente recurso, para o Tribunal Central Administrativo
Sul, que, por decisão de 30 de Dezembro de 2011, se declarou incompetente em razão da hierarquia,
entendendo ser competente para conhecimento do recurso este Supremo Tribunal Administrativo, para
onde foram remetidos os autos. As alegações do recurso integram as seguintes conclusões:
1. Nos termos do disposto no n.º 1, do art.º 1º, do CIS, conjugado com as verbas 10 e 10.3 da
Tabela Geral daquele imposto, a hipoteca, ainda que unilateral, está sujeita a Imposto do Selo;
2. Por seu lado, determina a alínea a), do art.º 5º, do CIS, que nos actos e contratos, a obrigação
tributária se considera constituída, no momento da assinatura pelos outorgantes;
3. Na situação em apreço a obrigação tributária constituiu-se na data da assinatura da respectiva
escritura pública;
4. Apesar de não ter sido registada, a hipoteca não deixou de ser válida;
5. Foi respeitado o disposto no n.º 1, do art.º 38º, da LGT, pois a tributação ocorreu precisamente
no momento em que legalmente deveria ocorrer;
6. A douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na aplicação das normas constantes
nos artº 5º, n.º 1 e 5.º, alínea a), do CIS, conjugados com as verbas 10 e 10.3 da Tabela Geral do Imposto
do Selo e art.º 38º, n.º 1, da LGT.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer-se a V.ªs Ex.ªs se dignem julgar PROCEDENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora
recorrida, revogada e substituída por douto Acórdão que julgue a presente impugnação improcedente,
tudo com as devidas e legais consequências.
O recorrido formulou contra-alegações que integram as conclusões seguintes:
DAS QUESTÕES PRÉVIAS
I. Vem o presente Recurso apresentado para o Tribunal Central Administrativo do Sul que é incompetente em razão da matéria e nos termos do artigo 280º, nº1 do CPPT.(…)
DA MATÉRIA DE FACTO
IV. Quanto à matéria de facto, e para a decisão do presente Recurso, é de considerar tudo quanto
o Recorrido articulou na p.i. dos autos recorridos e, bem assim, os factos que constam dos documentos
e, maxime, a matéria de facto dada por provada na sentença recorrida e que constitui a respectiva base
instrutória.
DO DIREITO
V. O thema decidendum nestes autos resume-se a saber se é legal e, portanto, válido, o imposto de selo indevidamente liquidado pelo Recorrido em consequência da preparação de uma
garantia, através de hipoteca, que nunca chegou a ser constituída.
VI. O que se verificou neste autos foi que (i) o Recorrido assinou uma escritura de hipoteca que se
destinou a emitir uma garantia pela Caixa Económica Montepio Geral sendo que (ii) a hipoteca nunca
chegou a ser registada e (iii) a garantia nunca chegou a ser emitida pela instituição financeira, (iv) por
desistência do Recorrido.
VII. Muito bem decidiu a sentença recorrida ao considerar não ser devido imposto do selo por
se tratar de uma operação que não chegou a concretizar-se e porque, se o tivesse sido, a liquidação de
imposto deveria ter sido efectuada no momento da cobrança da comissão, debitada da conta do Recorrido (Verba 10.3 da TGIS e artigo 5º, alínea h) do CIS).
VIII. O pretenso fundamento da Recorrente — que nos autos recorridos nem sequer contestou
a impugnação e se limitou a juntar o processo administrativo tributário (que se resume, na prática, ao
acto de indeferimento do pedido de reembolso do imposto indevidamente pago)
— é o de que a obrigação se considera constituída no momento da assinatura do contrato. Nesta
medida, o que a Recorrente está a fazer é confundir uma norma relativa ao momento em que o imposto
é devido (que nem sequer é a aplicável à situação sub judice por estarmos perante operações com intervenção de instituições financeiras, a que é aplicável a alínea h) do mesmo dispositivo) com a norma
de incidência que, no caso da garantia por hipoteca, é a que consta da verba 10.3 da TGIS!
IX. A lei não manda tributar a escritura pública — ou não está em causa nestes autos o imposto
da escritura — o que a lei manda tributar são as garantias das obrigações (....) designadamente a
hipoteca.
X. Estando provado que a garantia nunca foi constituída e que a hipoteca foi ineficaz por natureza, ou seja, por não ter sido registada não produziu — nem foi susceptível de produzir - efeitos, o

3117
dar razão à pretensão da Recorrente seria simplesmente permitir a arrecadação de imposto que não é
devido, ou seja, com violação do princípio da legalidade tributária previsto superiormente no artigo 103
da Constituição, entre outros.
XI. A lei — na verba 10.3 da TGIS já aqui referida - não manda tributar o “acto” de hipoteca, mas
sim a realidade económica que são as Garantias das obrigações, qualquer que seja a sua natureza
ou forma (...) incluindo a hipoteca (sublinhado nosso).
XII. Ou seja: a tributação que é feita por via da verba 10.3 da TGIS, em conjugação com o artigo 1º
do CIS, é a da realidade económica da garantia das obrigações e não a forma (escritura ou outra) que
essa garantia assuma em cada caso concreto, estando isso explícito de forma cristalina na previsão do
normativo citado.
XIII. Está provado que, no caso, a hipoteca foi constituída em 30.07.2003 e se destinava a garantir
a emissão de garantia bancária que nunca foi emitida. Ou seja: não se verificou a previsão normativa
para efeitos de liquidação de imposto do selo, a saber: a garantia da obrigação.
XIV. E nem sequer se diga que o imposto era devido com a assinatura da escritura de hipoteca
porque, em tal situação, e nos termos do artigo 5º, alínea h) do CIS o imposto só seria devido — se
a operação fosse concretizada (que não foi) - no momento da cobrança da comissão, pela instituição
bancária e através de débito na conta do Recorrido! Isto porque, como bem refere o Tribunal Recorrido, a hipoteca foi (...) no caso em apreço uma garantia materialmente acessória do contrato
relativo à concessão de garantia bancária a celebrar nessa ocasião, e que apenas não foi celebrado
por desistência dos Impugnantes. Assim o imposto do selo nunca deveria incidir sobre a constituição
da hipoteca, mas apenas sobre a garantia bancária que esta se destinada a assegurar, nos termos da
Verba 10 da TGIS, sentido já largamente aceite em doutrina administrativa das Autoridades Tributárias
e largamente difundida.
XV. E, ficando assim provado que o pagamento do imposto foi imputável a erro dos serviços, por
se recusarem a proceder ao respectivo reembolso, assiste ao Recorrido o direito a juros indemnizatórios
nos termos previsto no artigo 43º da LGT.
Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, e sempre com o mui douto suprimento de VV.
Exas. requer-se que seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida,
determinando-se a anulação do imposto do selo e ordenando-se a respectiva restituição ao Recorrido,
acrescido de juros indemnizatórios,
Com o que se fará JUSTIÇA.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
1.Enquadramento jurídico aplicável à solução da questão decidenda:
O Imposto de Selo incide sobre todos actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros
factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens (art.1ºnº1 CIS)
Nos actos e contratos a obrigação tributária considera-se constituída no momento da assinatura
pelos outorgantes (art.5º al.a) CIS)
O Imposto de Selo incide sobre as garantias das obrigações, qualquer que seja a sua natureza
ou forma, designadamente a garantia bancária autónoma e a hipoteca, salvo quando materialmente
acessórias de contratos especialmente tributados na presente Tabela e constituídas simultaneamente
com a obrigação garantida, ainda que em instrumento ou título diferente (Tabela Geral do Imposto do
Selo nº10)
A hipoteca deve ser registada, sob pena de não produzir efeitos, mesmo em relação às partes
(art.687º CCivil; art.4º nº2 CRPredial)
A ineficácia dos negócios jurídicos não obsta à tributação, no momento em que esta deva legalmente ocorrer, caso já se tenham produzido os efeitos económicos pretendidos pelas partes (art.38º
nº1 LGT)
2.No caso concreto:
a) a constituição da hipoteca foi meramente acessória da celebração do contrato principal de concessão de garantia bancária, destinando-se exclusivamente a assegurar o cumprimento das obrigações
pelos garantidos
b) em consequência desta acessoriedade a celebração da escritura de hipoteca não constitui facto
tributário
c) em abstracto o facto tributário seria a emissão de garantia bancária e a obrigação tributária
constituir-se-ia no momento da cobrança das comissões por débito em conta corrente à ordem da instituição bancária (art.5º al.h) CIS)
d) a situação está abrangida pelo segmento de excepção da norma pertinente, sendo inaplicável
a norma respeitante ao nascimento da obrigação tributária, a qual pressupõe a verificação do facto
tributário (Tabela Geral de Imposto de Selo nº10; art.5º al.a) CIS)

3118
c) mesmo perante diferente entendimento a inexistência do negócio jurídico principal (contrato de
concessão de garantia bancária) e a consequente falta de produção dos efeitos pretendidos pelas partes
impediria a tributação da hipoteca, enquanto garantia acessória (art.38º nº1 LGT)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
A decisão de 1ª Instância deu como assentes os seguintes factos:
1. Em 30.07.2003, os Impugnantes celebraram escritura de hipoteca unilateral sobre os bens
imóveis identificados no documento de fls. 45 a 51 do processo administrativo apenso, que aqui se dão
por reproduzidas, destinada a garantir, designadamente, o reembolso de quaisquer quantias que a Caixa
Económica Montepio Geral viesse a despender por quaisquer garantias bancárias;
2. Na referida escritura refere-se que “Este acto exclusivamente para efeitos de imposto do selo
tem o valor de um milhão trezentos e dez mil quinhentos e quarenta e oito euros e trinta e três cêntimos”
(cfr. fls 50 do P.A. apenso);
3. Os Impugnantes pagaram o valor de €7.889,29 referente a imposto de selo, montante que foi
apurado em função das tabelas 15.1 e 10.3 da Tabela Geral do Imposto de Selo, respectivamente “Escrituras” e “Garantias sem prazo” (cfr. fls. 39 dos autos);
4. Nesse mesmo dia 30.07.2003, o Montepio Geral, “por desinteresse do cliente”, deu como arquivado o processo 049.43.010109-4, cuja garantia seria constituída pela hipoteca referida no ponto 1
supra, declarando aquela instituição de crédito, em 08.08.2003, que, face ao referido arquivamento, a
hipoteca tinha ficado destituída de interesse para a própria instituição (cfr. fls. 35 dos autos);
5. Em 28.08.2003, os Impugnantes requereram o reembolso do imposto de selo liquidado e pago
(referido no ponto 3. supra), alegando que a hipoteca nunca chegou a ser registada, nem produziu
quaisquer efeitos, já que se veio a revelar inútil, por ter sido pedida pela entidade bancária para garantia
de emissão de garantia bancária (cfr. fls. 10 dos autos);
6. Por oficio datado de 21.11.2004, o Impugnante foi notificado da proposta de indeferimento
do requerimento referido na alínea antecedente, no âmbito do processo de reclamação graciosa
n.º 400091.9/04, com os fundamentos constantes do documento junto aos autos de fls. 12 a 17, cujo
teor aqui se dá por reproduzido, designadamente, considerando que a obrigação tributária se constituiu
no momento da assinatura da escritura de hipoteca unilateral, nos termos do artº 5º, alínea a) do CIS,
sendo a hipoteca válida independentemente do seu registo;
7. Os Impugnantes pronunciaram-se em sede de audiência prévia conforme fls. 21 e 22 dos autos,
que aqui se dão por reproduzidas, invocando a invalidade e ineficácia da hipoteca, face à inexistência
de transmissão de qualquer direito ou interesse económico a ela subjacente;
8. Por despacho de 20.12.2004 do Chefe de Divisão de Justiça Tributária foi indeferido o pedido
de reembolso do imposto de selo pago referido no ponto 5. supra, tendo sido considerado que o contribuinte “não juntou ao processo nenhum elemento relevante” e tornando definitivo o projecto de decisão
de indeferimento (cfr. fls. 23 a 25 dos autos).
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Almada, fixou a questão a resolver como sendo a de saber, por
atenção ao caso concreto dos autos, em que momento nasce a obrigação tributária de pagamento de
imposto de selo relativo à constituição de hipoteca: se é no momento da celebração e assinatura do
respectivo contrato, como defende a Fazenda Pública, ou se é num momento posterior, como defendem
os Impugnantes, designadamente após a emissão de garantia bancária que a hipoteca visava garantir
ou após o seu registo.
Julgou depois procedente a impugnação na consideração, essencial, de que no caso em apreço a
hipoteca foi, uma garantia materialmente acessória do contrato relativo à concessão de garantia bancária a celebrar nessa ocasião, e que apenas não foi celebrado por desistência dos Impugnantes, tendo
concluído que o imposto de selo nunca deveria incidir sobre a constituição da hipoteca, mas apenas
sobre a garantia bancária que esta se destinava a assegurar.
Destacou ainda que a hipoteca não chegou a ser registada, sendo portanto ineficaz, ainda que
válida. E que, também, não chegou sequer a produzir os efeitos económicos que eram pretendidos
pelas partes, ou seja, a garantir a dívida resultante de emissão de garantia bancária por parte de uma
instituição de crédito, dado que esta última nem chegou sequer a ser emitida.
DECIDINDO NESTE STA:
Resulta dos autos que os impugnantes Recorridos assinaram uma escritura de hipoteca que se
destinou a permitir a emissão de uma garantia bancária pela Caixa Económica Montepio Geral, sucedendo no entanto, que a dita hipoteca não chegou a ser registada e a referida garantia nunca chegou a
ser emitida pela referida instituição financeira, por desistência dos Recorridos.
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Importa analisar qual o acto gerador do imposto de selo liquidado. Se a escritura de constituição
de hipoteca, de per si, como defende a recorrente ou se, como decidiu a sentença recorrida, não ocorreu
sequer acto gerador do tributo por se tratar de uma operação que não chegou a concretizar-se e porque,
se o tivesse sido, a liquidação de imposto só deveria ter sido efectuada no momento da cobrança da
comissão, debitada da conta do Recorrido.
Vejamos a lei:
O Código de Imposto de Selo (CIS), no seu artº 1”, n.º 1, estabelece a incidência objectiva do
imposto de selo, determinando que o mesmo “incide sobre todos os actos, contratos, documentos,
títulos, livros, papéis e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo a transmissão gratuita de
bens.” (sublinhado nosso).
No que diz respeito às garantias das obrigações, como é o caso da hipoteca e da garantia bancária,
a Tabela Geral do Imposto de Selo, no ponto 10, prevê que o imposto de selo incide sobre tais actos
“qualquer que seja a sua natureza ou forma, designadamente o aval, a caução, a garantia bancária
autónoma, afiança, a hipoteca, o penhor, o seguro-caução, salvo quando materialmente acessórias de
contratos especialmente tributados na presente Tabela e sejam constituídas simultaneamente com a
obrigação garantida, ainda que em instrumento ou título diferente (…)” (destaque nosso).
Por seu lado, o artº 5º, do mesmo Código, relativo ao nascimento da obrigação tributária, determina que a obrigação tributária se considera constituída, designadamente: - “nos actos e contratos, no
momento da assinatura pelos outorgantes” [alínea a)];
- “nas operações realizadas por ou com intermediação de instituições de crédito, sociedades financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas, no momento da cobrança de
juros, prémios, comissões e outras contraprestações, considerando-se efectivamente cobrados
(...) os juros e comissões debitados em contas correntes à ordem de quem a eles tiver direito.”
[alínea h)].
Ora, no caso dos autos, estarmos perante operações com intervenção de uma instituição financeira,
a que é aplicável esta alínea h) e a norma de incidência que, no caso da garantia por hipoteca, é a que
consta da verba 10.3 da TGIS a qual estabelece uma taxa de 0,6% para as garantias sem prazo ou de
prazo igual ou superior a cinco anos.
O contrato de hipoteca compreende-se à luz das exigências que de regra as instituições financeiras impõem aos seus clientes para a prestação de certas garantias ou empréstimos. Nessa medida
e atento o probatório supra destacado deve ser classificado como um contrato acessório do principal
que no caso dos autos era a prestação de uma garantia bancária (Contratos acessórios são aqueles que
têm por finalidade assegurar o cumprimento de outro contrato, denominado principal de que o mais
esclarecedor exemplo é a fiança.).
No caso dos autos e como bem analisou a sentença recorrida vem provado que a hipoteca
constituída a 30.07.2003, se destinou a garantir emissão de garantia bancária pela Caixa Económica
Montepio Geral, sendo que nesse mesmo dia o processo relativo à garantia bancária foi arquivado por
aquela instituição de crédito, devido à desistência dos clientes, aqui Impugnantes. Assim, se naquela
data tivesse sido emitida a garantia bancária, o imposto de selo era devido, nos termos do artº 5º,
alínea h) do CIS, no momento da cobrança da comissão respectiva, debitada em conta bancária dos
Impugnantes. Não o tendo sido não ocorre facto tributário pois a hipoteca foi, no caso em apreço, uma
garantia materialmente acessória do contrato relativo à concessão de garantia bancária a celebrar nessa
ocasião, e que acabou por não ser celebrado.
Cremos que nesta linha de entendimento vai o estudo de Bruno Santiago in “As Garantias das
Obrigações e o Imposto do Selo” Coimbra Editora, quando a fls. 130 e ao analisar o excerto do ponto 10
da Tabela Geral do Imposto de Selo, supra destacado refere: “O excerto da norma em apreciação exclui
da tributação as garantias quando sejam acessórias de outros contratos que também sejam tributados
em IS. A intenção do legislador é clara e compreensível: evitar situações de dupla tributação sempre
indesejáveis e que onerariam excessivamente as operações. No entanto, para acautelar possíveis abusos
por parte dos contribuintes, esta excepção foi rodeada de requisitos apertados: i) a necessidade de uma
acessoriedade material e não meramente formal; e, ii) a constituição da garantia na mesma data que a
obrigação garantida”
Na mesma linha de entendimento cfr Luís Fragoso “Garantias Bancárias Autónomas e
Imposto do Selo (Tributar ou não tributar? Essa é a questão), Verbo Jurídico, Março de 2010” o
qual referindo-se à Verba n.º 10 da TGIS, explana:
“Averiguemos, então, de forma independente, qual o sentido e alcance desta norma legal, procurando dar uma resposta segura à questão a que nos propomos responder, tendo em atenção que o
problema reside, essencialmente, no significado do conceito indeterminado que é o da “acessoriedade
material”.
Ora, conforme resulta da primeira parte da citada norma, o legislador determinou que todas as
garantias de obrigações, “qualquer que seja a sua natureza ou forma,” são tributadas em sede de imposto
do selo. E para reforçar que a natureza ou forma das garantias é irrelevante, deu vários exemplos de
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garantias, com naturezas e formas diferentes. Razão pela qual mencionou o aval, a garantia bancária
autónoma e o seguro-caução a par da hipoteca e da caução – estas últimas exemplos clássicos de garantias de obrigações.
Assim, a natureza ou forma das garantias é irrelevante para efeitos de tributação em sede de imposto
do selo, pelo que resulta da primeira parte da Verba n.º 10 da TGIS que também as garantias bancárias
autónomas, simples ou à primeira solicitação, estão, em regra, sujeitas a imposto do selo.
Todavia, a segunda parte da citada Verba n.º 10 da TGIS estabelece uma importante excepção ao
estabelecer que todas as garantias de obrigações, “qualquer que seja a sua natureza ou forma,” não são
tributadas em sede de imposto do selo caso se verifique que:
- são “materialmente acessórias de contratos especialmente tributados na presente Tabela; e
- sejam constituídas simultaneamente com a obrigação garantida, ainda que em instrumento ou
título diferente”
Esta segunda parte da Verba n.º 10 da TGIS estabelece, assim, três requisitos cumulativos, para
que as garantias não sejam tributadas em sede de imposto do selo. São eles:
- a existência de acessoriedade material entre a garantia e a obrigação;
- a obrigação garantida seja especialmente tributada pela TGIS; e
- simultaneidade entre o nascimento da obrigação garantida e a constituição da respectiva garantia; O requisito da simultaneidade não nos levanta problemas em alcançar o seu sentido, uma vez que
é pacificamente entendido que ele se verifica quando a garantia e a obrigação garantida nascem no
mesmo dia, ainda que sejam constituídas ou formalizadas em documentos distintos. (1 Ofício-Circulado
n.º 40091, de 17 de Setembro de 2007, da Direcção de Serviços do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, do Imposto do Selo, dos Impostos Rodoviários e das Contribuições,
que refere no seu ponto 4 “A constituição simultânea opera quando forem comuns as datas do contrato
principal e do contrato de prestação de garantia.”)
Por sua vez, o requisito da obrigação garantida estar especialmente tributado pela TGIS também
não nos levanta problemas quanto ao seu sentido, pois dele resulta que só são relevantes as garantias
de obrigações emergentes de um acto especialmente tributado pela TGIS. A título de exemplo, veja-se
o caso de uma garantia – seja ela qual for – que seja prestada para assegurar o bom cumprimento das
obrigações emergentes de um contrato-promessa de compra e venda de um imóvel. Uma tal garantia,
mesmo que cumpra os requisitos da acessoriedade e da simultaneidade, não poderá gozar de exclusão
de tributação, dado que o contrato garantido (o contrato-promessa) não está especialmente tributado
na TGIS.
Resta-nos, então, aferir qual o significado do requisito da “acessoriedade material” e se o mesmo
também se verifica, ou não, no caso das garantias autónomas. É que não basta estarem verificados os
requisitos da simultaneidade e da obrigação garantida estar especialmente prevista pela TGIS, para que
possamos concluir pela não tributação das garantias em causa.
Ora, acerca do sentido do requisito da “acessoriedade material”, entendem ANTÓNIO CAMPOS
LAIRES e JORGE BELCHIOR LAIRES, que “(…) como se retira da expressão «materialmente acessórias», constitui um requisito essencial para o funcionamento desta exclusão tributaria a verificação de
uma acessoriedade em sentido material, ou seja, a existência de uma efectiva ligação entre obrigação
garantida e garantia prestada, quer exista quer não uma acessoriedade em sentido formal, entendendo-se esta como a inserção daqueles actos no mesmo instrumento ou título. Assim, segundo pensamos,
não deverão beneficiar desta exclusão as garantias que, ainda que constituídas no mesmo documento
ou título de um contrato especialmente tributado pela Tabela, garantam as obrigações decorrentes de
um outro contrato celebrado pelas partes intervenientes.” 2 (In “Código do Imposto de selo Anotado e
Comentado”, Alda Editores, 2000, p. 131).
Também acerca do conceito de “acessoriedade material” já se pronunciou a Direcção de Serviços
do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, do Imposto do Selo, dos Impostos
Rodoviários e das Contribuições, no seu Ofício-Circulado n.º 40091, de 17 de Setembro de 2007, no
qual veio dizer: “A hipoteca tem natureza acessória quando existe um direito de crédito associado à sua
sorte: a noção de acessoriedade exprime então a conexão temporal entre a garantia e o crédito garantido. Assim, quando exista acessoriedade e caso o crédito se extinga ou reduza, a garantia termina ou
diminui. Não existe acessoriedade quando a hipoteca vise garantir não só as responsabilidades emergentes de um contrato de empréstimo, mas também as responsabilidades assumidas ou que venham
a ser assumidas pelo mutuado [mutuário] junto da instituição de crédito e emergentes de quaisquer
outras operações bancárias.”
Parece-nos que o que é dito neste Ofício-Circulado n.º 40091, de 17 de Setembro de 2007, é
aplicável a todas as garantias constituídas nos termos da Verba n.º 10 da TGIS, uma vez que, como
vimos, a hipoteca é uma das garantias aí previstas, a título exemplificativo, e o entendimento resultante
do Ofício-Circulado é compatível com o disposto na Verba n.º 10 da TGIS, bem com com outro tipo
de garantias.
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Adicionalmente, não podemos esquecer que o requisito da acessoriedade material foi introduzido,
pela Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro, na actual redacção da Verba n.º 10 da TGIS.
Anteriormente, a exclusão de tributação das garantias de obrigações, em sede do imposto do selo,
constava do artigo 94.º, da anterior TGIS, que dispunha o seguinte: “Excluem-se as constituídas como
acessórias de contratos especialmente tributados nesta tabela.”(…)
Ainda na mesma linha de entendimento pode ver-se José Maria Fernandes Pires in Lições de
Impostos Sobre o Património e do Selo a fls. 379.
Em suma: Na reforma do imposto de selo valorizou-se a acessoriedade material das garantias
por contraposição à acessoriedade formal. Daí que a Jurisprudência deste STA espelhada no Ac. de 8
de Maio de 1996 tirado no recurso n.º 020356, já não se mostre actualizada. O dito aresto foi assim
sumariado:
I - A lei utilizou, no n. 1 do art. 94 da TGIS, o conceito de acessoriedade em sentido formal e
não substancial, pelo que, havendo dois actos, ambos serão tributados, ainda que um seja (substancialmente) acessório do outro.
II - E daí que o penhor só seja de “excluir” daquela tributação quando “constituído como
acessório de contrato especialmente tributado na tabela”, isto é, quando concretizado pelo mesmo
acto em que foi constituída a obrigação principal.
III - De modo que, na espécie em apreço, o penhor, tenha sido constituído por instrumento
diverso do do contrato principal, não é “acessório” deste e, assim, está sujeito ao imposto do selo,
nos termos do citado artigo da tabela.
Impõe-se, hoje, dar especial atenção à ressalva contida na 2ª parte da verba 10 do CIS e por atenção a ela a liquidação do imposto de selo que incidiu sobre a constituição de hipoteca em 30.07.2003,
é anulável por padecer de vício de violação de lei por erro nos pressupostos de direito, por violação do
disposto nos artigos 1º, n.º 1, e 5º, alínea h) do CIS em conjugação com o ponto 10 da Tabela Geral do
Imposto de Selo, como bem decidiu a sentença recorrida.
Acresce referir que a hipoteca em causa não chegou a ser registada pelo que é inválida e ineficaz
para efeitos tributários (artº 687º do Código Civil e artº 4º n.º 2 do CRP e 50º n.º 3 da LGT). (A hipoteca
constitui uma excepção à regra vigente no âmbito da publicidade registal. Na generalidade dos casos,
o registo é mera condição de eficácia perante terceiros do negócio. Diversamente, no caso da hipoteca, o registo assume eficácia constitutiva, de maneira que apenas a partir do registo é que o direito
de hipoteca existe enquanto tal. Com efeito, segundo o imperativo legal constante do artigo 687º do
Código Civil, a eficácia da hipoteca voluntária depende da existência do respectivo registo. O registo
assume-se como um elemento constitutivo do direito real de hipoteca, donde resulta que a hipoteca não
produz qualquer efeito, nem sequer inter partes, enquanto não se proceder à respectiva inscrição no
registo” (in A vulnerabilidade das garantias reais - A hipoteca voluntária face ao direito de retenção
e ao direito de arrendamento, Coimbra editora, Coimbra, 2008, p.63)).
Por outro lado, como destaca também a decisão ora sindicada, a hipoteca não chegou sequer a
produzir os efeitos económicos que eram pretendidos pelas partes, ou seja, a garantir a dívida resultante
de emissão de garantia bancária por parte de instituição de crédito, dado que esta última nem chegou
sequer a ser emitida. Assim sendo também o artº 38º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (LGT), obsta (através de uma interpretação à contrário sensu”) à tributação ora impugnada ao dispor: “a ineficácia dos
negócios jurídicos não obsta à tributação, no momento em que esta deva legalmente ocorrer, caso já
se tenham produzido os efeitos económicos pretendidos pelas partes”.
Aqui chegados somos a concluir que não assiste razão à recorrente devendo ser confirmada
a decisão recorrida.
4- DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a
decisão recorrida.
Custas a cargo do recorrente.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação de créditos. IVA. Privilégio mobiliário geral. Ampliação da matéria de
facto.
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Sumário:
I — O limite temporal estabelecido no artigo 736.º, n.º 1, 1.ª parte, do Código Civil
não se aplica aos impostos indirectos.
II — Sendo o IVA um imposto indirecto, os respectivos créditos devem considerar-se,
à luz daquela norma, como legalmente privilegiados sem qualquer limitação
temporal.
III — Tal não significa o reconhecimento automático do privilégio para todos os créditos
de IVA reclamados e não impugnados, pois é necessário que o julgador examine
se, no caso concreto, ocorrem todos os requisitos legais para o reconhecimento do
privilégio e para a graduação dos créditos em conformidade com a lei, designadamente que a penhora tenha incidido sobre um bem móvel e que o titular desse
bem seja o devedor das dívidas reclamadas.
IV — Caso o devedor do IVA reclamado seja uma sociedade e não tenha havido acto de
reversão para responsabilizar o gerente pelo seu pagamento, o privilégio mobiliário
de que usufrui o Estado incide sobre os bens móveis existentes no património da
sociedade devedora, e não também sobre o bens móveis do seu gerente.
V — Carecendo o Supremo Tribunal Administrativo de poderes cognitivos para clarificar
e fixar elementos factuais relevantes para o julgamento da questão de saber se
os créditos reclamados gozam ou não, no caso concreto, do privilégio invocado,
impõe-se a baixa dos autos ao Tribunal recorrido, de modo a obter-se matéria de
facto suficiente à apreciação da questão, nos termos dos artigos 729.º e 730.º do
CPC.
Processo n.º 355/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Manuel Godinho de Sousa e outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto (por vencimento).
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso jurisdicional da sentença de verificação e graduação
de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro no apenso à execução fiscal
n.º 0132200801045288 instaurada nos Serviços de Finanças de Oliveira de Azeméis contra a sociedade
“Fiscazemeis – Serviços de Contabilidade, Ldª para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 2006 e
2007, no valor global de € 16.547,95, e que veio a reverter contra Carlos Manuel Godinho de Sousa.
Concluiu as respectivas alegações com as seguintes conclusões:
1. No âmbito do processo de execução fiscal n.º 0132200801045288, foram penhorados valores
mobiliários, consistentes em 1914 unidades de participação do fundo “SAUDE INVSTE FEI”, no
valor total de € 9.750,00, registados na conta de registo/depósito n.º 0003.0047855816 titulada pelo
executado, ora reclamado;
2. Esta penhora foi efectuada em 24/02/2010 por via electrónica, pelo pedido n.º 013220090000037151,
através do SIPA;
3. O referido processo de execução fiscal corre termos no SF de Oliveira de Azeméis, para cobrança coerciva das dívidas provenientes de IVA dos períodos de Janeiro a Agosto de 2006 e Março e
Setembro de 2007, nos montantes de € 16.547,95, juros de mora e acréscimos legais;
4. Pela Fazenda Pública foram reclamados créditos no valor total de € 29.611,20 e respectivos juros
de mora, respeitantes a IVA de períodos dos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007, em cobrança coerciva
nos processos de execução fiscal nºs 0132200701023918, 0132200701007734, 0132200701008277,
0132200701010441, 0132200701024175, 0132200701025236, 0132200701033204, 0132200701037625,
0132200801002759, 0132200801003704, os quais gozam de privilégio creditório mobiliário geral;
5. Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto a mesma, por
um lado, não reconheceu nem graduou os créditos por si reclamados relativos a IVA de 2003, 2004,
2006 e 2007, garantidos por privilégio creditório mobiliário geral nos termos da primeira parte do n.º 1
do artigo 736º do CC, e, por outro lado, considerou que os créditos exequendos de IVA dos anos de
2006 e 2007 beneficiavam apenas da preferência resultante da penhora efectuada no processo executivo
n.º 013200801045288, nos termos do disposto no artigo 822º do CC, e não de privilégio creditório
mobiliário geral;
6. Do disposto na primeira parte do n.º 1 do artigo 736º do CC resulta que o Estado tem privilégio creditório mobiliário geral para garantia dos créditos por impostos indirectos, beneficiando de tal
privilégio sem limitações quanto aos anos de cobrança, ao contrário do que sucede com os impostos

3123
directos, em que apenas são privilegiados os inscritos para cobrança no ano corrente da penhora, ou
acto equivalente, e nos dois anos anteriores;
7. Conforme a doutrina e jurisprudência dominantes, o IVA, como imposto indirecto, goza do
privilégio creditório mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal, previsto na primeira parte do
n.º 1 do artigo 736.º do CC;
8. Assim, tendo em conta a data da penhora (24/02/2010) e que os créditos provenientes de IVA,
exequendos (dos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007) e reclamados (de 2006 e 2007), gozam, todos eles,
de privilégio creditório mobiliário geral, sem qualquer limitação temporal nos termos do artigo 736.º,
n.º 1, do CC, deveriam os primeiros ter sido reconhecidos e graduados após o crédito garantido por
penhor, isto é, em segundo lugar, a par, com os créditos exequendos, os quais beneficiam não só da
garantia dada pela penhora como também pelo mesmo privilégio creditório mobiliário geral;
9. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240º, n.º 1, do CPPT,
nos artigos 733º e 736º do CC.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso, por entender que assiste razão à Recorrente.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente os seguintes factos:
1) Por apenso à execução n.º 0132200801045288 e apensos que o Serviço de Finanças de Oliveira de Azeméis instaurou contra o executado, por reversão, Carlos Manuel Godinho de Sousa,
nif. ………….., residente na Rua ………………, n.º ….., ……………….., …………………., vieram
reclamar créditos:
• o «Banco Santander Totta, S.A.», no montante total de € 9.570,00, resultante de dívidas relativas
a empréstimos que lhe efectuou, garantidos por penhor constituído sobre os bens penhorados nos autos
executivos, a 30.12.2009;
• o Representante da Fazenda Pública, relativos a Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) referentes a períodos dos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007, em cobrança coerciva em diversos processos
executivos, no valor global de € 29.611,20, e respectivos juros de mora, devidamente discriminados
nos documentos juntos - cfr. fls. 45 a 55, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos
os efeitos legais.
2) O processo executivo com o n.º 0132200801045288 e apensos, corre termos por dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), de períodos dos anos de 2006 e 2007, no valor
global de € 16.547,95 e acréscimos legais - cfr. pef. apenso.
3) No processo executivo, a 24.02.2010, foram penhorados valores mobiliários, concretamente
1914 unidades de participação do fundo “SAUDE INSTE FEI”, no valor de € 9.570,00 - cfr. fls. 56
dos autos.
4) Sobre os bens penhorados nos autos executivos, a 30.12.2009 foi constituído penhor a favor
«Banco Santander Totta, S.A.» - cfr. fls. 16 a 10 dos autos.
3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso, reconduz-se à
questão de saber a decisão recorrida enferma de erro de julgamento ao ter considerado que os créditos
reclamados pela Fazenda Pública, provenientes de dívidas de IVA dos anos de 2003, 3004, 2006 e
2997, não gozam de privilégio creditório mobiliário para serem pagos através do produto da venda do
bem móvel do executado Carlos Manuel Godinho de Sousa, tendo em conta a data da penhora desse
bem, em 24/02/2010.
Com efeito, no processo de execução fiscal n.º 0132200801045288, revertido contra o responsável subsidiário Carlos Manuel Godinho de Sousa para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 2006 e
2007 da sociedade FIZCAZEMEIS – SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, LDA, e após penhora em
24/02/2010 de um bem móvel desse responsável subsidiário, vieram reclamar créditos: (i) o «Banco
Santander Totta, S.A.», garantidos por penhor constituído em 30/12/2009; (ii) e a Fazenda Pública por
créditos de IVA dos anos de 2003, 2004, 2006, e 2007, em cobrança coerciva em diversos processos
executivos.
A sentença recorrida não reconheceu os créditos reclamados pela Fazenda Pública com a seguinte
argumento: «tendo em conta a data da penhora, ou seja, 24.2.2010, e os períodos daqueles impostos,
dos anos de 2003 a 2007, estes não gozam do referido privilégio mobiliário».
Contra tal se insurge a Fazenda Pública, defendendo que os mencionados créditos, por serem
impostos indirectos, gozam de privilégio creditório mobiliário geral sem qualquer limitação temporal.
No que lhe assiste inteira razão, pois, como repetidamente tem sido explicado pela jurisprudência
e pela doutrina, o limite temporal estabelecido no artº 736º, n.º 1, 1ª parte, do Código Civil não se aplica
aos impostos indirectos, tal como o IVA – cfr. entre outros, os acórdãos do STA de 30/10/2002, no recurso n.º 1291/02, e de 18/05/2011, no recurso n.º 131/11; na doutrina, PIRES DE LIMA e ANTUNES
VARELA, in “Código Civil Anotado”, Vol. I, 4.ª ed., pág. 757 – nota 1 ao artigo 736.º do Código Civil,
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CASALTA NABAIS, in “Direito Fiscal”, 4ª ed. pág. 48 e MIGUEL LUCAS PIRES, in “Dos privilégios
creditórios: Regime jurídico e sua influência no concurso de credores”, pág. 310.
Com efeito, a parte inicial do n.º 1 do artigo 736.º do Código Civil estabelece que o Estado e as
autarquias locais têm privilégio mobiliário geral para garantia dos créditos por impostos indirectos
(...), beneficiando, pois, de tal privilégio sem limitações quanto aos anos de cobrança, ao contrário do
que sucede com os impostos directos, os quais, conforme resulta da segunda parte do mesmo preceito
legal, gozam de privilégio apenas se inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou
acto equivalente, e nos dois anos anteriores». E, como refere CARDOSO DA COSTA (1), «o teor do
art. 736º, n.º 1, e os trabalhos preparatórios mostram que o objectivo da lei é o de limitar a duração
do privilégio no caso dos impostos cuja incidência se renova anualmente – os impostos periódicos.
Pretendeu-se evitar que o privilégio mobiliário geral assumisse proporções excessivas, com prejuízo
dos demais credores, no caso dos impostos cujas colectas se vão acumulando sucessivamente».
Deste modo, e contrariamente ao que foi considerado na sentença, o artigo 736º do Cód.Civil não
faz nenhuma limitação no tempo no que toca aos impostos indirectos, como é o caso do IVA, já que à luz
do critério de distinção entre impostos indirectos e impostos directos que está subjacente na norma – e
que é o critério do tipo de relação jurídica base do imposto, ou seja, na configuração instantânea ou
duradoura do elemento temporal do facto tributário – o IVA constitui, inequivocamente, um imposto
indirecto, de obrigação única, que pretende tributar cada acto de consumo.
Pelo que se torna inquestionável o invocado erro de julgamento, devendo os créditos de IVA
reclamados considerar-se, à luz da norma contida no art.º 736º do Código Civil, como legalmente
privilegiados sem qualquer limitação temporal.
Tal não significa, porém, que se possa passar, de imediato, ao reconhecimento desse privilégio
creditório para todas as dívidas de IVA reclamadas e à sua graduação como tal, pois o facto de o limite
temporal estabelecido no n.º 1 do artº 736º do C.Civil não se aplicar aos créditos de IVA não implica
que os concretos créditos reclamados disponham do invocado privilégio, isto é, que reúnam todas as
condições para que lhes seja reconhecido pelo julgador o privilégio mobiliário invocado pela Reclamante e que se possa passar, de forma automática, à sua graduação como tal.
Com efeito, a graduação dos créditos reclamados pressupõe que nada mais obste, legalmente, ao
reconhecimento do privilégio invocado, o que passa, inevitavelmente, por examinar se se trata de dívidas contraídas pelo executado titular do bem penhorado – o Carlos Sousa - ou de dívidas que, embora
contraídas pelo outro executado na mesma execução (a sociedade devedora originária) já reverteram
contra aquele responsável subsidiário por força de despacho de reversão da execução fiscal.
Efectivamente, sendo o privilégio creditório uma faculdade que a lei, em atenção à causa do
crédito, concede a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a
outros, e que os privilégios mobiliários gerais abrangem o valor de todos os bens móveis existentes no
património do devedor à data da penhora ou acto equivalente, torna-se inquestionável que os créditos
reclamados de IVA só fruem de privilégio mobiliário sobre o bem móvel penhorado – que pertence
ao património do executado Carlos Sousa – se for este o responsável pelo seu pagamento, se for ele o
devedor desse IVA. Caso essas dívidas tenham sido constituídas pela sociedade de que este era gerente
e não tenha havido acto de reversão para responsabilizá-lo pelo seu pagamento, o privilégio mobiliário
de que usufrui o credor (Estado) incide apenas sobre os móveis existentes no património da sociedade
devedora, e não também sobre o património do seu gerente.
E não basta ao Reclamante invocar um privilégio creditório para que o julgador aceite, de forma
automática e na ausência de impugnação do crédito, a presença jurídica do privilégio, cumprindo-lhe,
antes, examinar se se verificam todos os pressupostos para esse reconhecimento legal à luz das normas
jurídicas vigentes e à luz dos contornos factuais do caso concreto, de forma a proceder à graduação dos
créditos (exequendos e reclamados) no lugar que legalmente lhes compete. O que, aliás, aconteceu no
caso vertente, onde o juiz se recusou a reconhecer o invocado privilégio aos créditos reclamados pela
Fazenda Pública, pese embora a inexistência de qualquer contestação a essa reclamação.
No caso vertente, o Serviço de Finanças de Oliveira de Azeméis deu cumprimento ao disposto
no art.º 241.º do CPPT, instruindo os autos com informação sobre dezenas de processos de execução fiscal pendentes naquele Serviço para pagamento de dívidas de IRC e IVA, com identificação
das respectivas certidões de dívidas, indicando, designadamente, a execução fiscal aqui em causa
(n.º 0132200801045288), mas não procedeu à identificação de quem é o executado em todos esses
processos executivos, se eles foram instaurados contra o referido Carlos Sousa ou se, apesar de instaurados contra a sociedade FIZCAZEMEIS – SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, LDA, já reverterem
contra ele, como parece ter acontecido apenas na execução fiscal aqui em causa. Aliás, o facto de estarem também certificadas dívidas de IRC leva mesmo a supor que tais processos têm como devedora
originária a referida sociedade.
Na verdade, apenas na certificação desta execução n.º 0132200801045288 se adverte que ela diz
respeito ao crédito exequendo e que se encontra na “Fase: F 695: Reversão (c/Despacho)”, sendo que
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relativamente a todos os outros processos executivos se refere somente que se encontram na “Fase:
F 600 – Pagamento coercivo insuficiente”, sem indicação do executado e/ou de acto de reversão.
Apesar dessas deficiências, a Fazenda Pública reclamou os créditos em cobrança nos indicados processos de execução fiscal nºs 0132200701023918, 0132200701007734, 0132200701008277,
0132200701010441, 0132200701024175, 0132200701025236, 0132200701033204, 0132200701037625,
0132200801002759, 0132200801003704, todos respeitantes a IVA, sem esclarecer se o Carlos Manuel
Godinho Sousa é neles executado.
E, perante a decisão tomada pelo Mmº Juiz do Tribunal “a quo”, de não reconhecer o privilégio
mobiliário geral face ao limite temporal que, erradamente, concluiu existir para o IVA, acabou por não
ser apurada essa factualidade indispensável para aferir da existência, no caso concreto, do invocado
privilégio, e que o julgador tinha o dever de clarificar no exercício do seu poder geral de controlo e dos
poderes de direcção do processo, previstos nos artigos 809º e 265º, n.º 2, do CPC, aplicáveis ex vi dos
artigos 2.º e 246º do CPPT, de modo a proceder à graduação dos créditos exequendos e reclamados no
lugar que legalmente lhes compete.
Neste contexto, e dado que o julgamento da questão de saber se, no caso concreto, os créditos de
IVA reclamados gozam de privilégio para serem pagos através do produto da venda do referido bem
móvel, pressupõe uma realidade de facto que não foi clarificada nem se encontra pré-estabelecida na
sentença, e que este Supremo Tribunal, com poderes de cognição limitados a matéria de direito (2),
carece de poderes de cognição em sede de facto, não tendo poderes cognitivos para clarificar e fixar
esses elementos, impõe-se a baixa dos autos ao Tribunal recorrido, de modo a obter-se matéria de facto
suficiente à apreciação da questão e subsequente graduação dos créditos de harmonia com o quadro
jurídico cujos contornos se deixaram aqui definidos.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, para que seja proferida outra que, ampliada a matéria de facto nos termos indicados, aplique o
direito que no presente acórdão se apontou.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Dulce Neto (relatora por vencimento) — Isabel Marques da
Silva — Lino Ribeiro. (Com voto de vencido).
Voto de Vencido
A única questão de direito que está sub judice é a de saber se os créditos reclamados, por serem
impostos indirectos, gozam de privilégio creditório mobiliário geral, nos termos do artigo 736º do
Código Civil, sem qualquer limitação temporal.
O acórdão responde a essa questão, no sentido de que nesses impostos, como é o caso do IVA, o
artigo 736º não faz nenhuma limitação no tempo, dado que não se verifica, em princípio, a sua renovação, pelo que o imposto beneficia do privilégio até que não seja atingido pela prescrição.
Concordamos inteiramente com esta solução.
Todavia, o acórdão vai mais longe do que está sub judice quando questiona a existência dos créditos
reclamado pela recorrente, remetendo o processo à primeira instância para decidir essa questão.
Em nossa opinião, não é aceitável que o Supremo Tribunal agite no processo esta questão, que é
nova, pelos seguintes motivos.
Em primeiro lugar, nesta espécie de recurso, o tribunal não pode conhecer senão de questões de
direito, estando as questões de facto subtraídas ao seu exame (al. b) do art. 26º do ETAF). Ora, para
chegar à conclusão que os créditos reclamados contra o executado podem não existir, o acórdão questiona os factos alegados e os documentos apresentados pela reclamante, invadindo o campo da questão
de facto. Na verdade, a reclamante alegou que tem créditos de imposto sobre o executado, juntando
documentos relativos a dez execuções para cobrança coerciva de impostos, e o acórdão, sem que as
partes e a sentença tenham posto em dúvida tal afirmação, procede a uma apreciação de tais factos,
apontando “deficiências” à reclamação de créditos impeditivas da aferição em concreto da existência
do crédito e impõe a realização de mais diligências. Medindo-se a competência do Supremo «exclusivamente» pela questão de direito, temos dúvidas que o acórdão se possa ocupar de uma questão de
facto e de uma questão probatória, ainda que seja apenas para censurar o tribunal a quo pelo facto de
não ter usado os seus poderes de direcção e controlo no apuramento de factos relativos a uma questão
que não faz parte do âmbito do objecto do recurso.
Por outro lado, o que a decisão impugnada não aceitou foi que os créditos reclamados estivessem
assegurados com a garantia do privilégio geral, pressupondo implicitamente que os créditos sobre o
executado existem. Com efeito, só se pode a averiguar se o crédito está coberto por garantias reais
quando se admite que ele existe. De certo modo, até parece contraditório que na decisão do caso concreto se diga que o reclamante tem razão quanto à existência da garantia e depois se mande averiguar
se o crédito existe enquanto tal. Para a recorrente, a questão da existência dos créditos era assunto que
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arrumado pela sentença e por isso vê-se confrontada com um solução jurídica que, nesse capítulo, é mais
desfavorável que a constante da decisão impugnada. Do ponto de vista da recorrente, há uma espécie de
reformatio in pejus, em que se modifica a sentença para pior, para além do pedido e, por consequência,
contrariando o princípio dispositivo num dos seus mais frisantes aspectos: ne eta judex ultra petita. Ora,
não é lógico que o resultado do recurso possa contrariar o interesse que lhe deu origem.
Por fim, mesmo que se admita o contrôle da decisão recorrida em aspectos incluídos na «questão-de-facto», ainda assim no caso concreto não se pode deixar de reconhecer os créditos reclamados.
A recorrente reclamou créditos fiscais alegando que o executado é o respectivo devedor e que tais
créditos estão em cobrança coerciva em vários processos de execução, juntando documentos que
atestam a existência desses processos. O executado foi notificado para impugnar tais créditos e não
os impugnou. Se não era o devedor das quantias exequendas, tinha o ónus de contestar que não foi
citado para as execuções ou que foi citado, mas que as impugnou as liquidações exequendas. Quer a
alegação da reclamante a imputar as dívidas fiscais ao executado, quer os factos exarados nos documentos que acompanham a reclamação, relativos à pendência dos processos executivos, são factos
que não foram contestados pelo executado. E se não houve impugnação, é indiferente saber se são
dívidas próprias ou alheias, porque os nºs 2 e 4 do artigo 868º do CPC consideram existentes e reconhecidos os créditos não impugnados: «se nenhum dos créditos for impugnado... proferir-se-á logo
sentença que conheça da sua existência». Esta confissão presumida é um meio de prova suficiente
para provar a existência do crédito sobre o executado, sendo desnecessária procurar outros meios de
prova dos factos alegados.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro.
(1) (In “Curso de Direito Fiscal”, Almedina, 1972, pág. 35-36 e nota 1.)
(2) (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,)

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Litispendência. Erro na forma de processo.
Sumário:
I — Não ocorre litispendência entre um processo de impugnação judicial deduzido
contra determinada execução fiscal e um processo de oposição a essa mesma
execução, pese embora a semelhança de causas de pedir gizadas em ambos os
processos, porquanto o sujeito não intervém neles na mesma qualidade jurídica e o
efeito jurídico que é possível obter através da oposição à execução — a respectiva
extinção em relação ao oponente — e o visado pela dedução da impugnação — a
anulação do acto tributário impugnado — são inconfundíveis.
II — Se o impugnante, através do processo de impugnação, procurou ver reconhecida
a nulidade da sua citação para a execução, a nulidade da certidão de dívida e
a inexigibilidade da dívida exequenda, nenhuma ilegalidade imputando ao acto
tributário de liquidação em si, verifica-se erro na forma do processo, que, in
casu, é insusceptível de convolação por intempestividade da impugnação para ser
convolada em requerimento de arguição de nulidade da citação e por pendência
de oposição com idênticos pedidos e causa de pedir.
III — Consequentemente, por erro na forma de processo insusceptível de convolação,
deve a petição de impugnação ser liminarmente indeferida.
Processo n.º 399/12-30.
Recorrente: Massa Insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. MASSA INSOLVENTE DE JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA HELENA
FERREIRA DOS SANTOS, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão proferida
pelo TAF de Viseu, a fls. 69 do processo de impugnação judicial que deduziu contra a «execução fiscal
n.º 27042009011008161», e que, em sede liminar, julgou verificada a excepção dilatória de litispendência face à instauração, em primeiro lugar, de processo de oposição àquela execução fiscal, e que
nesse mesmo Tribunal corre sob o n.º 176 111 B.
1.1. As alegações de recurso encontram-se rematadas com as seguintes conclusões:
1. A oposição e a impugnação judiciais estão previstas nos arts. 204.º e 99.º, respectivamente, do
CPPT e prevêem duas formas de processo distintas para diferentes fundamentos jurídicos, sendo certo
que, quer a doutrina, quer a jurisprudência, debatem pontos de “contacto” entre estes dois institutos
jurídicos e debatem, ainda, quanto ao enquadramento e interpretação de iguais situações concretas
em um ou outros desses regimes processuais tributários – não sendo, muitas vezes, tarefa fácil a sua
subsunção a cada uma dessas figuras processuais.
2. A solução para o “iter processual” surpreendido pela douta sentença recorrida deveria ter sido,
não a litispendência, mas sim decidir, face aos dois diferentes regimes legais (impugnação e oposição),
sobre quais dos argumentos alegados pela impugnante, na p.i. destes autos, caberiam no regime legal
da impugnação judicial, tal como prevista no art. 99.º e segs do CPPT, e quais desses aí alegados, em
sede de p.i. de impugnação, caberiam no regime da oposição.
3. A douta decisão recorrida, na prática, obtém o resultado juridicamente “perigoso” de impedir
a recorrente de discutir em sede de impugnação os fundamentos destes autos que aqui deveriam ser
discutidos – pois a oposição em causa sofrerá idêntica subsunção jurídica e aquela matéria que aí for
julgada como cabendo no regime da impugnação escapará, definitivamente, ao controlo do Tribunal
pois, face a esta sentença, não poderá ser reapreciada (aqui ou noutro processo, pois os prazos estabelecidos no CPPT a tal não permitirão).
4. Subsidiariamente, apenas, e em dever de patrocínio, admite a recorrente a aplicação do regime
previsto no art. 279.º n.º 1 do CP Civil; através da suspensão destes autos de impugnação até à decisão
daquela referida oposição – o que, nesta medida, requerem expressamente seja aplicado ao caso dos autos.
5. Esta solução teria ainda a virtude de permitir à predita oposição decidir sobre quais questões aí
iriam ser debatidas ou decididas debater para, posteriormente, efectuar essa avaliação nesta impugnação
judicial e não coarctaria à impugnante o direito de debater judicialmente as matérias que depositou em
cada uma das suas peças (impugnação e oposição).
TERMOS EM QUE
Revogando-se a douta decisão recorrida e dando-se provimento ao presente recurso, nos termos das
preditas conclusões, ou de outras com que, V. Exas., Venerandos Juízes Conselheiros, se dignarão suprir;
Se Fará Justiça!
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de ser negado
provimento ao recurso – cfr. fls. 93 e 94.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos e porque nada obsta, cumpre
apreciar e decidir em conferência as questões colocadas no recurso.
2. A decisão recorrida é do seguinte teor:
«Veio MASSA INSOLVENTE DE JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS, representada pela Exm.ª Administradora de insolvência, deduzir impugnação
judicial à execução fiscal n.º 27042009011008161
Analisando conjuntamente os presentes autos e a Oposição n.º 176111B facilmente se verifica
que são idênticos “ipsis verbis” variando tão só onde se diz impugnante na oposição diz-se oponente,
e no cabeçalho da petição inicial em vez de se dizer que se deduz oposição, na oposição diz-se que se
deduz impugnação e indicam-se também diferentes formas de enquadramento da forma processual.
No demais, o articulado, pedidos, etc. é idêntico.
Verifica-se, indubitavelmente, uma situação de litispendência, sendo que estes autos foram propostos em segundo lugar. Na verdade facilmente se reconhecem os requisitos previstos no artigo 498º
do Código de Processo Civil ex vi artigo 2º alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Assim, sem mais considerandos, verificada a referida excepção dilatória da litispendência nos
termos dos artigos 498º, 495º, 494 alínea i) e 493º, nº2 do CPC ex vi norma e diploma supra aludidos,
determina-se a extinção da instância.
Custas pela Impugnante sem prejuízo do apoio judiciário de que beneficia.».
3. A questão colocada neste recurso é a de saber se a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento, por desacertada interpretação de lei adjectiva, ao julgar que se verificava a excepção dilatória da litispendência neste processo de impugnação judicial deduzido contra a execução fiscal
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n.º 27042009011008161, face à pendência de processo de oposição a essa mesma execução fiscal, instaurada em primeiro lugar e que, visando a apreciação de igual pedido, se funda na mesma causa de pedir.
Questão idêntica foi apreciada por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo no acórdão
proferido em 19/09/2012, no recurso jurisdicional n.º 472/12 – que teve por objecto decisão idêntica,
proferida pelo mesmo Juiz noutro processo de impugnação judicial pendente no mesmo TAF de Viseu,
com intervenção das mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido formulado pela impugnante
MASSA INSOLVENTE DE JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA HELENA FERREIRA
DOS SANTOS – que a presente Relatora subscreveu como 2ª Adjunta e cujo discurso fundamentador
se acolhe e se passa a reproduzir, por inteiramente aplicável ao presente caso.
Como ali se deixou dito, «O despacho recorrido considerou que “verifica-se, indubitavelmente,
uma situação de litispendência” entre a oposição deduzida e a impugnação que está na origem dos
presentes autos, pois que “facilmente se reconhecem os requisitos previstos no artigo 498º do Código
de Processo Civil (…)”.
Ora, como é sabido, a litispendência, como o caso julgado, pressupõe a repetição de uma causa,
tendo por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou reproduzir uma
decisão anterior (cfr. o artigo 497.º do Código de Processo Civil - CPC).
Dispõe o n.º 1 do artigo 498.º do CPC que: «Repete-se a causa quando se propõe uma acção
idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir» e o n.º 2 do mesmo artigo que: «Há
identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade jurídica».
No caso dos autos, (...), embora os pedidos formulados numa e noutra acção sejam os mesmos e a
causa de pedir seja idêntica, o sujeito não intervém nas duas acções na mesma qualidade jurídica - pois
que o faz na qualidade de oponente na oposição e na de impugnante na impugnação – não se verificando, pois, repetição da causa.
É que, numa situação como a dos autos, não ocorre risco de contradição ou repetição de decisões,
pois que o efeito jurídico que é possível obter através da oposição à execução – a respectiva extinção
em relação ao oponente – e o visado pela dedução de impugnação judicial – a anulação do acto tributário impugnado – são inconfundíveis, tendo, aliás, por objecto, actos diversos.
Não se verifica, pois, a excepção de litispendência, não se podendo manter o despacho recorrido,
que assim o julgou e determinou, erroneamente, a extinção da instância de impugnação.
É certo que, no caso dos autos, através da impugnação (e também da oposição, ao que parece)
visou o impugnante, em concreto, ver reconhecida a nulidade da citação efectuada no processo de
execução fiscal, da certidão de dívida que está na origem dos autos bem como a inexigibilidade da
dívida, em razão da declaração de insolvência (cfr. a petição inicial de impugnação a fls. 12 a 19 dos
autos), nenhuma ilegalidade imputando ao acto de liquidação, como é próprio e específico deste meio
processual (cfr. os artigos 99.º e 124.º n.º 1 do CPPT).
Verifica-se, pois, erro na forma do processo, que, in casu, é insusceptível de convolação – que
deve ser determinada sempre que possível – cfr. os artigos 97.º n.º 3 da Lei Geral Tributária e 98.º,
n.º 4 do CPPT) -, pelas razões bem expostas no parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto
junto deste Supremo Tribunal, ou seja, por intempestividade da impugnação para ser convolada em
requerimento de arguição de nulidade da citação e por pendência de oposição com idênticos pedidos
e causa de pedir.
O erro na forma de processo insusceptível de convolação traduz-se em nulidade insanável,
determinante do indeferimento liminar da petição de impugnação por ocorrer a excepção dilatória
insuprível (artigo 234.º-A n.º 1 2.ª parte do CPC, aplicável ex vi do disposto na alínea c) do artigo 2.º
do CPPT).
Não há, pois, que determinar, como requerido subsidiariamente, a suspensão da impugnação até
à decisão da oposição (ex vi do disposto no artigo 279.º do CPC), pois que não há prejudicialidade
entre as causas nem ocorre motivo justificado.
Assim, pelo exposto, há-de concluir-se que, embora não possa manter-se o despacho recorrido,
há que indeferir liminarmente a petição de impugnação por ocorrer a excepção dilatória insuprível
de erro na forma de processo face à insusceptibilidade de convolação.».
Por conseguinte, assiste razão à Recorrente quando defende que não se verifica a excepção
dilatória de litispendência, mas deve indeferir-se liminarmente a petição de impugnação judicial por
ocorrer a excepção dilatória de erro na forma de processo insusceptível de convolação na forma de processo adequada, isto é, a insusceptibilidade de convolação em processo de oposição à execução fiscal.
4 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e indeferir liminarmente a petição de impugnação por erro na forma de processo insusceptível de convolação.
Custas pela recorrente em 1.ª instância e sem prejuízo do concedido apoio judiciário.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva —
Lino Ribeiro.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
IRS. Impugnação judicial. Caducidade do direito de impugnar. Prazo de impugnação.
Termo inicial. Dilação. Negócio simulado. Simulação de preço. Nulidade.
Sumário:
I — O artigo 140.º, n.º 4, alínea a), do CIRS, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, estabelece um die a quo especial no prazo
quer para a impugnação quer para a reclamação graciosa de actos de liquidação
de IRS, de tal modo que o mesmo se conta a partir dos 30 dias seguintes ao da
notificação da liquidação.
II — A referida dilação só tem justificação quando tais mecanismos sejam usados como
meios de reacção directa e imediata contra o acto de liquidação, pelo que se o
contribuinte optou por usar primeiro a reclamação graciosa, então se for proferida
decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias contados da notificação
dessa decisão para deduzir impugnação, nos termos do n.º 2 do artigo 102.º do
CPPT.
III — Ainda que a notificação da liquidação adicional de IRS tenha sido pessoal, o que
implica o respeito pelas regras da citação pessoal (artigo 38.º, n.º 6, do CPPT), isso
não significa que ao prazo para impugnar a liquidação de IRS haja de aplicar-se
a dilação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 252º-A do CPC, quando a notificação tenha sido efectuada nos termos do artigo 240º. do CPC, uma vez que as
razões que levaram o legislador a conceder tal dilação no caso de citação não se
verificam relativamente à notificação do acto tributário de liquidação, que ocorre,
ou na sequência da declaração do contribuinte, ou no termo de procedimento em
que este já teve oportunidade de participar.
IV — Os vícios do acto impugnado constituem, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos
elementos essenciais do acto ou quando houver lei que expressamente preveja
essa forma de invalidade, nos termos do disposto nos artigos 133.º, n.º 1, e 135.º
do CPA.
V — No caso em apreço, a alegada errónea qualificação e quantificação da matéria
colectável consubstanciada na inexistência de rendimento no exercício de 2003 e
a simulação (do preço) do negócio subjacente à liquidação oficiosa não acarretam
a nulidade nos termos dos mencionados preceitos.
Processo n.º 501/12-30.
Recorrente: Maria Amélia Nascimento Camacho e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. MARIA AMÉLIA NASCIMENTO CAMACHO E JOSÉ LUÍS MARTINS FERNANDES,
com os sinais dos autos, impugnaram, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, a liquidação
adicional de IRS relativa ao ano 2003, que foi julgada improcedente.
2.Não se conformando com tal decisão, MARIA AMÉLIA NASCIMENTO CAMACHO E
JOSÉ LUÍS MARTINS FERNANDES vieram interpor recurso, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas Alegações, com as seguintes
Conclusões:
“A) A impugnação sub judice teve por objecto urna liquidação oficiosa de IRS e respectivos juros
compensatórios do exercício de 2003.
B) Notificados dessa liquidação oficiosa de IRS, os recorrentes apresentaram reclamação graciosa.
C) Mediante oficio n.º 4150, datado de 28.04.2009, a Direcção Regional dos Assuntos Fiscais
notificou os recorrentes da decisão de indeferimento da reclamação, por carta registada com aviso de
recepção, dirigida a ambos os impugnantes e ora recorrentes (vide fls. 193 e 194 do PA).
D) Sendo que o respectivo aviso de recepção foi assinado apenas pelo impugnante e ora recorrente
José Luís, a 30.04.2009 (vide fls. 194 do PA).
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E) Ainda assim, não se conformando com essa decisão, os recorrentes apresentaram a presente
impugnação a 18.05.2009.
F) Ora, como resulta expressamente do disposto no n.º 4 do artigo 102º do CPPT, o teor do referido
“... artigo não prejudica outros prazos especiais fixados neste Código ou noutras leis tributárias.”.
G) E de facto, dispõe-se no artigo 140º, n.º 1 do Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (doravante designado CIRS) que: - “Os sujeitos passivos do IRS, os seus representantes e as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis pelo pagamento do imposto podem
reclamar contra a respectiva liquidação ou impugná-la nos termos e com os fundamentos estabelecidos
no Código de Procedimento e de Processo Tributário”
H) Por sua vez, no n.º 4, alínea a) da mesma disposição legal dispõe-se que: - “Os prazos de
reclamação e de impugnação contam-se nos termos seguintes: -“c) A partir dos 30 dias seguintes ao
da notificação da liquidação;...”
I) Em face dos preceitos acima transcritos não restam dúvidas de que o prazo para impugnação
judicial de uma liquidação de IRS, no caso de indeferimento de reclamação graciosa, como é o caso
sub judice, é de 15 dias.
J) O problema que surge aqui é aferir qual o termo inicial desse prazo.
K) E, salvo melhor entendimento, parece-nos ser de concluir que esse prazo de 15 dias inicia-se
a partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa.
L) Com efeito, as várias alíneas do citado artigo 140º do CIRS, aplicáveis em sede de IRS por força
da especialidade do seu objecto e da disciplina especial que consagram, constituem normas especiais
e que afastam, sendo caso disso, a norma geral prevista no artigo 102º do CPPT (Nesse sentido vide,
entre outros, acórdão deste STA, processo 0517/11, de 26.10.2011).
M) Por sua vez, conforme pacificamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, a reclamação
graciosa de uma liquidação, e bem assim de uma liquidação de IRS, permite àqueles que a preferem
e antes de discutir em juízo a legalidade da mesma, sujeitar a sua análise à própria Administração.
N) Sendo que a razão do aumento do prazo daí resultante é possibilitar a pronúncia da Administração, antes de submeter a questão aos tribunais, muitas vezes, desnecessariamente. O que é de
louvar e incentivar.
O) Ou seja, o legislador quis claramente incentivar o recurso à reclamação graciosa, mediante
alargamento de prazos, evitando-se assim o recurso obrigatório e imediato às instâncias judiciais,
mediante procedimento de impugnação judicial.
P) Ora, reconhecendo-se a natureza e disciplina especial inerente ao IRS, que justificam o alargamento de prazos para reclamar graciosamente e para impugnar judicialmente, nos termos previstos
no citado artigo 140º do CIRS;
Q) a bondade do próprio instituto da reclamação graciosa, tendo em vista o evitar o recurso aos
meios judiciais,
R) mal se compreenderia que se entendesse que esse alargamento de 30 dias para a impugnação
judicial previsto no artigo 140º, n.º 4, alínea a), do CIRS se aplicaria apenas no caso de não ter sido
apresentada reclamação graciosa.
S) Isto é, que se aplicasse apenas às impugnações judiciais apresentadas após a notificação da
liquidação de IRS, e não às impugnações judiciais apresentadas após a notificação de indeferimento
de uma reclamação graciosa, como no caso em apreço.
T) Na verdade, a própria coerência e lógica do sistema impõe que se entenda que esse alargamento de 30 dias do prazo de impugnação judicial de uma liquidação de IRS também ocorra no caso
de ter sido apresentada reclamação graciosa.
U) Desde logo, porquanto, como é sabido, apesar da impugnação judicial ter por objecto imediato a decisão de indeferimento da reclamação, não deixa de ter por objecto mediato, devendo pois
ser apreciado em juízo, a própria liquidação.
V) Sendo certo que a decisão a incidir sobre uma reclamação, apesar de ser objecto da impugnação, não constitui, em regra, um acto tributário, antes a liquidação a ser igualmente e necessariamente
apreciada nesse mesmo procedimento.
W) Assim, essa decisão, em caso de indeferimento, apenas constitui um acto de confirmação do
acto tributário anteriormente praticado, designadamente da liquidação.
X) De resto, a entender-se o contrário, o indicado preceito (artigo 140º, n.º 4, alínea a) do CIRS)
pouca ou nenhuma utilidade teria, tomando-se inócuo e inconsequente, pois sendo certo que na maioria
dos casos os interessados recorrem primeiramente, o que é de louvar, à reclamação graciosa, muito
raramente esse alargamento teria aplicação.
Y) Subvertendo, de forma inexplicável, o espírito inerente ao preceito em causa.
Z) Assim sendo, no caso em apreço, admitindo-se que os recorrentes se considerem notificados
do indeferimento da reclamação graciosa a 30.04.2009, o prazo de 15 dias para apresentação da
impugnação apenas se iniciaria a 31.05.2009.Terminando a 15.06.2009.
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AA) Sendo certo que a impugnação sub judice foi apresentada a juízo a 18.05.2009, a mesma é
claramente tempestiva.
BB) Pelo exposto, ao decidir-se pela procedência da excepção da caducidade da acção, o Meritíssimo Juiz a quo violou a lei e a Constituição da República Portuguesa (doravante designado
CRP), designadamente o disposto nos artigos 102º, n.º 2 e 4 do CPPT e 140º, n.º 4, alínea a) do CIRS,
e artigo 20º_da CRP.
CC) Ainda que assim não se entenda, o que só se admite a mero benefício de raciocínio, sempre
a invocada excepção de caducidade da acção, aceite na douta sentença recorrida, deveria improceder.
DD) Com efeito, na impugnação apresentada pede-se que seja:- “I - Declarada a nulidade,
porquanto ilegal e desprovida de fundamento, da liquidação oficiosa de IRS do exercício de 2003,
constante da compensação n.º 2007 00007256565, nomeadamente errónea qualificação e quantificação do rendimento, consubstanciada numa inexistência de rendimento no exercício de 2003 por parte
dos impugnantes, resultante do negócio jurídico que a justificou (cfr. artigo 99º, alínea a) do CPPT).
II - Declarada igualmente nula, por ilegal e desprovida de fundamento, a liquidação dos respectivos
juros compensatórios, em conformidade com o disposto no artigo 35º da LGT e artigo 91ºdo CIRS.”
(Vide PI, pedido final)
EE) Ora, no que respeita a impugnações judiciais, dispõe o artigo 102º, n.º 3 do CPPT que a
impugnação, quando tiver por fundamento a nulidade, como no caso sub judice, pode ser deduzida a
todo o tempo.
FF) Importa aqui atender que na presente impugnação, invoca-se uma simulação de negócio
subjacente à liquidação oficiosa sub judice.
GG) Dizendo-se, ainda, que nenhum rendimento auferiram os impugnantes no ano fiscal em causa
e que justificasse a liquidação oficiosa sub judice.
HH) Ou seja, está-se perante um caso de inexistência de facto tributário.
II) Que, salvo melhor opinião, constitui uma violação, por parte da administração tributária
de normas de incidência tributária - incidência objectiva (cfr. artigo 1º, 9º, n.º 1, alínea a), 10º, n.º1,
alínea a), todos do CIRS e artigo 39º, nºs 1 e 2 da LGT).
JJ) Com consequente nulidade da liquidação oficiosa sub judice.
KK) Assim sendo, sempre a impugnação ora em crise poderia ser deduzida a todo o tempo.
LL) Pelo exposto, ao decidir-se pela procedência da excepção da caducidade da acção, o Meritíssimo Juiz a quo, também por aqui, violou a lei e a CRP, designadamente o disposto no artigo 102º,
n.º 3 do CPPT e artigo 20º da CRP.
MM) Ainda sem prescindir, conforme se disse atrás, a decisão de indeferimento da reclamação
graciosa em causa foi notificada mediante carta registada com aviso de recepção, dirigida a ambos
os impugnantes e ora recorrentes (vide fls. 193 e 194 do PA).
NN) No entanto, apenas o impugnante José Luís assinou o aviso de recepção (vide fls. 194 do PA)
OO) Sendo certo que se está perante uma notificação pessoal, à mesma aplicam-se as regras
sobre a citação pessoal (cfr. artigo 38º, n.º 6 do CPPT).
PP) Assim sendo, ao prazo de 15 dias para deduzir oposição, ainda que o mesmo fosse aplicável,
o que se admite apenas como mera hipótese académica, sempre acresceriam 5 dias de dilação (cfr.
artigo 252º-A, n.º 1, alínea a), do C.P.C. ex vi artigo 2º, alínea e), do CPPT).
QQ) Ou seja, tendo o aviso de recepção, no caso sub judice, sido assinado a 30.04.2009, sempre
o prazo para impugnar terminaria a 20.05.2009.
RR) Pelo que, ao decidir-se pela procedência da excepção da caducidade da acção, o Meritíssimo
Juiz a quo, também por aqui, violou a lei e a CRP, designadamente o disposto no artigo 252º-A, n.º 1,
alínea a), do C.P.C. ex vi artigo 2º, alínea e), do CPPT e artigo 20º da CRP.
SS) Devendo, pois, ser revogada a sentença recorrida e julgar tempestiva a impugnação deduzida,
baixando os autos à primeira instância para conhecimento do mérito da mesma.”
3. A Recorrida, Fazenda Pública, deduziu as suas Contra-alegações, com as Conclusões seguintes:
“I. A sentença recorrida não merece qualquer censura ao julgar procedente a questão prévia
da caducidade do direito de interposição da ação, questão que, aliás, era de conhecimento oficioso,
tendo, consequentemente, ficado prejudicada a apreciação de todas as demais questões suscitadas na
impugnação.
II. Na verdade, o artigo 102.º, n.º 2 do CPPT determina que em caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação é de 15 dias.
III. O supra referido prazo tem natureza substantiva e conta-se nos termos do disposto no artigo 279.º do Código Civil (ex vi artigo 20º, n.º 1 do CPPT), pelo que tendo os ora recorrentes sido
notificados do despacho de indeferimento da reclamação graciosa em 30-04-2009, e tendo a respetiva
PI dado entrada em 18-05-2009, verifica-se que o prazo de 15 dias estava ultrapassado.
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IV. O regime especial, quanto ao termo inicial do prazo de impugnação, de 30 dias do artigo 140.º,
n.º 4, alínea a) do CIRS ex vi artigo 102º, n.º 4 CPPT não tem qualquer aplicação à situação dos
autos ora recorridos, uma vez que aquele refere-se única e exclusivamente às notificações das
liquidações para pagamento voluntário, ou seja, para as liquidações que ainda estejam dentro do
respetivo prazo de pagamento voluntário (Na verdade, o artigo 140º, n.º 4, al, a) do CIRS estabelece
um termo inicial especial do prazo de 90 dias e não um prazo especial de 120 dias. É apenas o inicio
do prazo de 90 dias que, em vez de contar a partir da notificação para pagamento voluntário, como
se estabelece na alinea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, se conta a partir do 30.º dia posterior á
notificação, da liquidação).
V. E essa notificação da liquidação para pagamento voluntário já foi efetuada aos ora recorrentes
em tempo devido, pelo que nessa data beneficiaram do prazo do artigo 140º, n.º 4, alínea a) do CIRS
ex vi artigos 102º, n.º 1 ou 70.º CPPT, conforme entendessem apresentar de imediato impugnação
judicial para o tribunal, ou, previamente, reclamar administrativamente.
VI. Conforme refere Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário
Anotado e Comentado, II Volume, 6.ª Edição, 2011, pág(s) 151:
“(...) se na sequência de uma decisão expressa de indeferimento de uma reclamação graciosa, o
interessado deixou expirar o prazo de 15 dias em que pode deduzir impugnação judicial, a consequência
jurídica adequada seria a da perda definitiva do direito de aceder à via contenciosa para impugnar a
decisão da administração tributária.
(...)
(...) Com efeito, a fixação de qualquer prazo para impugnação contenciosa de decisões administrativas constitui a determinação de um ponto de equilíbrio entre dois interesses conflituantes, que são
o do interessado em ver anulado o acto que considera ilegal e o da administração tributária em ver
assegurada a estabilidade das situações jurídicas tributárias. O peso deste último interesse acentua-se
com o decurso do tempo e a fixação do prazo legal deve corresponder ao ponto de equilíbrio entre
estes dois interesses, permitindo aos interessados o direito de impugnação contenciosa enquanto não
houver razões de segurança jurídica que se lhe sobreponham. (...)
(...) No entanto, em si mesmo, o prazo de 15 dias para a impugnação judicial subsequente a
indeferimento de reclamação graciosa não parece ser excessivamente exíguo, pois sendo os mesmos
os fundamentos da reclamação graciosa e da impugnação judicial (art. 70º, n.º 1, deste Código, o
interessado no momento da notificação daquela decisão já disporá dos elementos necessários para
deduzir impugnação judicial”
VII. Neste mesmo sentido, vide o Acórdão do STA de 12-10-2011, Recurso 0449/11, 2.ª Seção:
(...)“III - Tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto de liquidação,
o prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data limite para pagamento voluntário
do tributo, passando a relevar a data do indeferimento (expresso ou silente) dessa reclamação.
IV - Se é proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da notificação
da decisão, para deduzir impugnação - n.º 2 do art. 102.º do Código CPPT;CJ”
VIII. Os ora recorrentes invocam também a tempestividade da ação por via do artigo 102.º, n.º 3
do CPPT.
IX. No entanto, o fundamento apresentado para a procedência da impugnação judicial no âmbito
deste normativo legal reflete uma incorreta qualificação e quantificação da matéria tributável.
X. Na verdade, os ora recorrentes em nenhum momento alegaram que tal nulidade decorre da
falta de qualquer dos elementos essenciais do ato administrativo.
XI. Na verdade, a regra geral no regime da invalidade do ato administrativo é a da anulabilidade
(artigo 135.º do CPA); sendo, todavia, nulos, nomeadamente — artigo 133.º n.º 2 alínea d) CPA — os
atos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.
XII. Ora, no caso dos presentes autos recorridos, não ocorreu qualquer nulidade por falta de
qualquer elemento essencial do ato de liquidação, consubstanciando a inexistência do facto tributário, o
vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos de facto cuja consequência só é a anulabilidade
do ato impugnado, e não a sua nulidade.
XIII. Por outro lado, a alegada nulidade por simulação do negócio subjacente à liquidação oficiosa (cf. artigo 242.º do Código Civil), uma vez que nenhum rendimento auferira os ora recorrentes
no ano fiscal em causa que justificasse a liquidação oficiosa em causa nos presentes autos recorridos,
não poderá proceder por via do artigo 39.º da LGT ex vi artigo 102º, n.º 3 do CPPT.
XIV. De facto, a consequência de tributação do negócio real em detrimento do negócio jurídico
simulado só poderia operar em obediência a uma prévia decisão judicial que declarasse essa nulidade,
cf. artigo 39.º, n.º 2 da LGT.
XV. E isso ainda não se verificou no caso dos presentes autos recorridos (embora a respetiva
ação já, tenha sido interposta pelos ora recorrentes para esse efeito, mas ainda encontra-se pendente
de decisão judicial).
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XVI. Em conformidade com a Lei Geral Tributária Comentada e Anotada, de Diogo Leite de
Campos, Benjamin Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, 3.ª Edição, Setembro de 2003, Vislis
Editores, pág. (s) 186 e 187:
“(...) Sendo os negócios jurídicos simulados, nulos para o Direito Civil, não produzem efeitos
fiscais enquanto tais. Contudo, já é tributado o negócio jurídico real, o que foi efectivamente celebrado
e oculto sob a aparência. Desde que tal negócio exista e subsista produzindo efeitos que recaiam,
enquanto tais, na previsão de uma norma tributária. (...)
(...) A administração fiscal, por força do n.º 2, terá de obedecer aos requisitos exigidos pela
invocação da simulação do negócio jurídico. No caso de este ser revestido da forma de documento
autêntico, estabelece-se o requisito de se obter primeiro, pela via judicial, a declaração da sua nulidade ou a sua anulação.
Contudo (vd. Ac. STA 26-02-2003 no proc. 89/03) a simulação de preço não se pode confundir
com a simulação do negócio pois este foi querido, apesar da “ilusão” do preço”.
XVII. Os ora recorrentes também invocam que ao prazo de 15 dias do artigo 102º, n.º 2 do CPPT
acresceria o prazo de dilação de 5 dias previsto no artigo 252.º, n.º 1 do CPC.
XVIII. No entanto, este artigo não é aqui aplicável, pois atendo o disposto nos artigos 38º, n.º 1
e 39º, n.º 3 ambos do CPPT, que determinam que as notificações são efetuadas obrigatoriamente por
carta registada com aviso de receção, sempre que tenham por objeto atos ou decisões suscetíveis
de alterarem a situação tributária dos contribuintes (...) e havendo aviso de receção a notificação
considera-se efetuada na data em que ele for assinado (...).
XIX. Deste modo, começando o prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do artigo 102.º do CPPT no
dia 01-05-2009, esses 15 dias terminaram em 15-05-2009 (sexta-feira). Em 18-05-2009, data em que
a impugnação deu entrada no tribunal a quo, já tinha portanto decorrido o respetivo prazo.”
4. O Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer no sentido da improcedência do recurso
argumentando, em síntese, que:
“2. Posição que se defende:
A. Fundamentação.
A 1.ª referida solução alternativa não é de acolher, visto não ser de entender que o termo do referido
prazo constitua sempre um termo inicial do prazo de impugnar, o qual, sendo antecedido de decisão
proferida em reclamação graciosa, é de aplicar o previsto no art. 102. n.º 2 do C.P.P.T..
Nesse sentido, se pronunciou o ac. do S.T.A. de 12-10-11 proferido no proc. 449/11 e Jorge Lopes
Sousa em C.P.P.T. anotado e comentado, 2011, II vol. p. 151.
A 2.ª referida solução alternativa também não é de acolher, visto o acto praticado não ser nulo, nos
termos que resultam do previsto no art. 131.º do C.P.A., em que a acção pendente com vista à declaração
de simulação do preço constante de escritura não é de incluir— neste sentido, art. 39.º n.º 2 da L.G.T.
e ac. do S.T.A. de 19- 2-03, proferido no proc. 1757/02.
Já quanto à terceira solução também não será que não seja de admitir a dita dilação, em face das
regras constantes do art. 149. n.ºs 2 e 5 do C. do I.R.S. e 38.º n.º 3 do C.P.P.T.”
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
“1) Em 17-07-2003 foi outorgada a escritura pública de compra e venda do prédio misto localizado
ao Sitio da Vargem, freguesia do Caniço, inscrito na matriz a parte urbana sob o artº 276º e a parte
rústica sob o artº 59, secção MM, descrito na Conservatória do registo Predial sob o n.º 04033/25062003
(junto ao relatório de inspecção, no processo apenso);
2) Em 05-03-2004 a impugnante apresentou a sua declaração de rendimentos de IRS (modelo 3)
na qual não declarou os rendimentos relativos à venda do imóvel, referido no ponto anterior;
3) Em 01-03-2007 a administração fiscal enviou oficio à impugnante com vista a que declarasse
os rendimentos referidos à venda (fls 1 e 2, do processo apenso);
4) Em cumprimento da Ordem Serviço n.º 01200700579, de 12-10-2007 a impugnante foi sujeita
a inspecção tributária interna (processo apenso);
5) A impugnante foi notificada para exercer o direito de audição prévia sobre o projecto de correcções do relatório de inspecção (fls 11 e 12 do processo apenso);
6) Em 10-12-2007 foi elaborado o relatório de inspecção tributária que se dá por reproduzido
para todos os efeitos legais, onde foram feitas correcções meramente aritméticas (processo apenso):
7) Em 26-12-2007 foi efectuada a liquidação n.º 2007 00001369307, de IRS de 2003, com data
limite do pagamento a 06-02-2008 (fls. 120 do processo apenso);
Em 06-05-2008 a impugnante e marido deduziram reclamação graciosa da liquidação e juros
compensatórios (junto ao processo apenso);
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8) Por oficio n.º 9885, datado de 23-10-2008 os impugnantes foram notificados do projecto de
decisão de indeferimento da reclamação graciosa, para exercer o direito de audição (fls 132 a 146,
do processo apenso);
9) Os impugnantes exerceram o direito de audição (fls 147 a 153, do processo apenso);
10) Em 30-04-2009 os impugnantes foram notificados da decisão de indeferimento da reclamação
graciosa (doc nº3 junto com a PI e AR junto a fls. 194 do processo apenso);
11) Em 18-05-2009 deu entrada a presente impugnação (carimbo aposto no rosto de fls.1, dos
autos)”.
2 -DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Maria Amélia do Nascimento Camacho e José Luís Martins Fernandes impugnaram judicialmente
a liquidação oficiosa de IRS e respectivos juros compensatórios do exercício de 2003, no montante de
€ 54.623, 82, com base, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) A referida liquidação teve como fundamento um alegado “rendimento dos impugnantes, em
sede de mais-valias, resultante das venda do prédio misto localizado ao Sítio da Vargem, freguesia do
Caniço, concelho de Santa Cruz, inscrito na matriz, a parte urbana sob o artigo 276º, e a parte rústica
sob o artigo 59º, secção “MM”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 04033/25062003,
conforme escritura de compra e venda outorgada a 17.7.2003, no 2º Cartório Notarial do Funchal (…)
apresentada no Processo n.º 213/08.7TCFUN, a correr os seus termos na 2ª secção do Tribunal de Vara
Mista do Funchal….”
b) “Escritura essa que constitui presunção da existência desse rendimento, e na qual os Impugnantes, em conjunto com os outros co-herdeiros, declararam vender à sociedade “Canicentrogolden-Investimentos Imobiliários, Ldª”, e esta declarou aceitar a venda, o prédio em causa pelo preço global
já recebido de €1.7000.000”.
c) Acontece que “o preço declarado na referida escritura não corresponde ao valor da venda do
prédio, e consequentemente ao rendimento efectivamente auferido por todos os herdeiros, incluindo
os impugnantes, com consequente nulidade parcial do negócio e respectivo título, por simulação de
preço, conforme peticionado no âmbito do supra referido processo n.º 213/08.7 TCFUN, a correr os
seus termos na 2ª Secção do Tribunal de Vara Mista do Funchal…”.
d) “E, bem assim consequente nulidade da liquidação oficiosa que ora se impugna, por força do
disposto no artigo 99º, alínea a) do CPPT e artigo 39º da LGT”.
e) “(…) os ora impugnantes, com o citado negócio titulado pela referida escritura de compra e
venda, não auferiram no ano de 2003 qualquer rendimento”.
f) Com consequente nulidade da liquidação oficiosa que ora se impugna, por manifesta ilegalidade,
nomeadamente errónea qualificação e quantificação do rendimento, consubstanciada numa inexistência de rendimento no exercício de 2003, resultante do negócio jurídico em causa (cfr. artigo 99º, nº1,
alínea a) do CPPT).”
Na contestação, a Fazenda Pública veio suscitar, entre o mais, a extemporaneidade da impugnação
por ter sido apresentada fora do prazo de 15 dias estabelecido no artigo 102º, 2, do CPPT, o que veio
a ser aceite pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal que, por sentença de 10/2/2012, julgou
a impugnação procedente.
Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo” o seguinte:
• “Conforme se verifica do probatório foi notificado aos impugnantes o despacho de indeferimento
da reclamação graciosa e lhe foi comunicado que, nos termos do disposto no artigo 66º do CPPT, poderiam deduzir a recurso hierárquico no prazo de 30 dias, que receberam em 30-04-2009 (ponto 10 do
probatório) e a impugnação deu entrada em 18-05-2009 (ponto 11 do probatório).
• Determina o artº 102º n.º 2 do CPPT que em caso de indeferimento da reclamação graciosa o
prazo de impugnação é de 15 dias.
• Este prazo é de natureza substantiva e conta-se nos termos do disposto no artigo 279.º do Código
Civil (artigo 20º n.º 1 do CPPT) e, assim, tendo a recorrente sido notificada do despacho de indeferimento da reclamação graciosa em 30-04-2009 e tendo a PI dado entrada em 18-05-2009, ultrapassou
o prazo de 15 dias, estabelecido naquela disposição legal.
• (…)
• No caso não ocorre qualquer nulidade por falta de qualquer elementos essencial do acto de
liquidação, consubstanciando a inexistência do facto tributário o vício de violação de lei por erro
sobre os pressupostos de facto cuja consequência só é a anulabilidade do acto impugnado e não a sua
nulidade.
• Tendo os impugnantes sido notificados do indeferimento da reclamação graciosa em 30-04-2009
(cfr. aviso de recepção assinado nessa data, a fls. 194, do processo apenso) e tendo a PI da impugnação
dado entrada em 18-05-2009 (cfr carimbo aposto a fls. 1 da impugnação) é a mesma intempestiva, já
que foi apresentada no 18º dia contado daquela notificação e já que não se vislumbra que a mesma PI
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tenha sido remetida pelo correio registado em qualquer data anterior, nem se verifica o pressuposto
previsto no n.º 3 do mesmo artigo.
• Por outro lado entendem os impugnantes que ao prazo de 15 dias, acresceria o prazo de dilação
de 5 dias, previsto no artº 252º-A n.º 1 do CPC.
• Porém esse artigo não é aqui aplicável atento o disposto nos artº 38º n.º 1 e 39º n.º 3 ambos
doc CPPT, que determinam 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 tributaria dos contribuintes (...) e havendo aviso de recepção a notificação considera-se
efectuada na data em que ele for assinado (…)
• Assim e na verdade, começando o prazo de 15 dias (previsto no n.º 2 do art. 102º do CPPT) no
dia 01-05, esses 15 dias terminaram em 15-05 (sexta feira). Em 18-05, data em que a impugnação deu
entrada, já tinha, portanto, decorrido o respectivo prazo.
• E, assim sendo, procede esta questão prévia da caducidade do direito à impugnação (questão
que é de conhecimento oficioso).
E, consequentemente, fica prejudicada a apreciação de todas as demais questões suscitadas na
impugnação”.
Inconformados com esta decisão os recorrentes interpuseram o presente recurso, alegando, em
síntese, que a impugnação é tempestiva com base na seguinte tese:
a) A aplicação do prazo de 15 dias “após o decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 140.º n.º 4
alínea a) do C. do I.R.S., nos termos previstos nos arts. 102. n.ºs 2 e 4 do C.P.P.T. e 20.º da C.R.P”;
Se assim não se entender,
b) Deve considerar-se que a mesma é susceptível de ser deduzida a todo o tempo, por se fundar
em pedido de nulidade, nos termos dos arts. 102.º, n.º 3, do CPPT, e 20.º da CRP;
c) Finalmente, seria sempre de aplicar ao referido prazo a dilação de 5 dias, de acordo com o
previsto no art. 252º.-A, do CPPT e 20.º da CRP.
Em face das conclusões que delimitam o objecto e âmbito do recurso, nos termos das disposições
constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de
saber se a Mmª Juíza “a quo” fez errado julgamento ao considerar caducado o direito de impugnar a
liquidação em causa, o que gira fundamentalmente em torno da determinação do sentido e alcance dos
arts. 102º, nºs 2, 3 e 4, do CPPT, e 140º, n.º 4, alínea a), do CIRS.
Para tanto impõe-se responder às seguintes questões colocadas pelos recorrentes:
- Se, no caso de impugnação de indeferimento de reclamação graciosa de IRS, o prazo de 15 dias
previsto no art. 102º, n.º 2, do CPPT, se deve contar após o decurso do prazo de 30 dias previsto no
art. 140º, n.º 4, alínea a), do Código do IRS;
- Se no caso existe vício cuja consequência seja a nulidade;
- Se ao prazo de 15 dias previsto no art. 102º, nºs 2 e 4, do CPPT deve acrescer a dilação de 5 dias,
de acordo com o previsto no art. 252º-A do CPC.
2.2. Quanto ao termo inicial do prazo de impugnação judicial de uma liquidação de IRS intentada
na sequência de indeferimento de reclamação graciosa
Dispõe o n.º 2 do art. 102º do CPPT que o prazo de impugnação judicial em caso de indeferimento
de reclamação graciosa é de 15 dias.
Como vimos, alegam os recorrentes que o termo inicial deste prazo de 15 dias se deve contar
não da notificação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa, mas sim a partir dos 30 dias
seguintes a essa notificação.
Para tanto, apoiam-se no facto de o n.º 4 do art. 102º salvaguardar expressamente a existência de
outros prazos especiais, entre os quais estaria precisamente o regime do art.140º do CIRS (1).
Este preceito, sob a epígrafe “Reclamações e impugnações” dispõe que:
1- Os sujeitos passivos do IRS, os seus representantes e as pessoas solidária ou subsidiariamente
responsáveis pelo pagamento do imposto podem reclamar contra a respectiva liquidação ou impugná-la
nos termos e com os fundamentos estabelecidos no Código de Procedimento e de Processo Tributário.
2- Pode igualmente ser objecto de reclamação ou de impugnação, por parte do titular dos rendimentos ou do seu representante, a retenção de importâncias total ou parcialmente indevidas, sempre
que se verifique impossibilidade de ser efectuada a correcção a que se refere o n.º 4 do artigo 98º ou
de o respectivo montante ser levado em conta na liquidação final do imposto.
3- Podem ainda exercer a faculdade prevista no n.º 1 as entidades que, no âmbito da substituição
tributária, tenham entregue por erro importância superior ao imposto retido, ou as que, em cumprimento
da obrigação de liquidação autónoma, tenham praticado algum erro na liquidação.
4- Os prazos de reclamação e de impugnação contam-se nos termos seguintes:
a) A partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da liquidação;
(…)”.
Da leitura do preceito resulta que o mesmo visa estabelecer um dies a quo especial no prazo de
90 dias (estabelecido como regra geral no art. 102º, n.º 1, do CPPT) para impugnar ou reclamar da
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liquidação em IRS: em vez de se contar o prazo a partir do termo final do prazo para o pagamento
voluntário [alínea a) do n.º 2 do art. 102º do CPPT], conta-se a partir do trigésimo dia posterior à notificação da liquidação.
Constituindo os preceitos do Código do IRS normas especiais, cuja aplicação se encontra ressalvada pelo n.º 4 do art. 102º do CPPT, implica que o termo inicial do prazo da impugnação judicial,
que segue os prazos gerais fixados no art. 102º, n.º 1, do CPPT, se conta a partir dos 30 dias seguintes ao da notificação. Neste sentido, pode ler-se no sumário do Acórdão deste Supremo Tribunal de
26/10/2011, proc n.º 517/11, que “A partir da data da entrada em vigor da Lei n.º 60-A/05, de 30 de
Dezembro (Orçamento do Estado para 2006), o prazo para deduzir impugnação judicial contra um acto
de liquidação de IRS é de 90 dias (artigos 140º, nº1, do CIRS e 102º, nº1, do CPPT), contados a partir
dos 30 dias seguintes ao da notificação da liquidação (artigo 140º, n.º 4, alínea a), do CIRS) quer da
liquidação resulte ou não imposto a pagar” (2).
Como decorre do teor do preceito [art. 140º, nº4, alínea a), do CIRS] esta dilação é aplicável quer
à impugnação judicial quer à reclamação graciosa (art. 70º do CPPT), beneficiando os contribuintes
que queiram reagir a uma liquidação de IRS através de qualquer dos meios de defesa recebidos pelo
CPPT.
No caso sub judice, a questão está em saber se a referida dilação é igualmente aplicável à impugnação quando os impugnantes tendo optado por deduzir primeiro reclamação graciosa, nos termos do
art. 70º do CPPT, vieram depois impugnar judicialmente o indeferimento expresso da mesma.
Para os recorrentes o termo inicial de 30 dias previsto no n.º 4, alínea a), do art. 140º do IRS,
para o prazo de impugnação judicial deve aplicar-se quer às impugnações judiciais apresentadas
após notificação da liquidação de IRS quer às apresentadas após o indeferimento de uma reclamação
graciosa.
Em nossa opinião, porém, esta interpretação que não tem apoio nem na letra nem na razão de ser
do preceito.
Vejamos.
Quando o legislador confere uma dilação de 30 dias para o contribuinte reagir contra a “reclamação
ou a impugnação” da liquidação em IRS deve entender-se que está a referir-se à utilização de ambos
os mecanismos como meios de reacção directa e imediata ao acto de liquidação. E bem se compreende
que assim seja, uma vez que é nesse momento que a referida dilação tem utilidade e razão de ser, com
vista a permitir a preparação da primeira reacção de defesa contra o acto de liquidação.
Agora a partir do momento em que os contribuintes optem por seguir primeiro a via da reclamação
graciosa, momento em que podem beneficiar da regra do termo inicial de 30 dias consagrada na alínea a)
do n.º 4 do art. 140º do CIRS, já não há justificação para reclamar nova dilação na impugnação judicial
que se seguir ao indeferimento da reclamação.
Na verdade, para além de já não se tratar da primeira defesa, podendo os fundamentos da reclamação ser os mesmos da impugnação judicial (art. 70º, nº1, do CPPT), falecem também por esta via
os argumentos quanto à necessidade de mais prazo para preparar a defesa.
Por outro lado, a aceitar-se a tese dos recorrentes estaríamos a privilegiar os contribuintes que na
sua estratégia de defesa começassem por deduzir reclamação graciosa, podendo por esta via beneficiar
da referida dilação duas vezes, com o consequente alargamento dos prazos de defesa, em termos que
se afiguram desrazoáveis se se tiver em conta que o prazo de reclamação é de 120 dias enquanto o da
impugnação é apenas de 90 dias.
Nas palavras de JORGE LOPES DE SOUSA (3), não se pode argumentar que o prazo de 15
dias para a impugnação judicial subsequente ao indeferimento seja demasiado exíguo (4), pois “sendo
os mesmos os fundamentos da reclamação graciosa e da impugnação judicial (…), o interessado no
momento da notificação daquela decisão disporá dos elementos necessários para deduzir impugnação
judicial”.
O que significa que a interpretação sufragada nos autos pelos recorrentes não tem o apoio da
melhor doutrina nem tão pouco da jurisprudência do STA. Neste sentido, ficou consignado no Acórdão do STA, de 12/10/2011, proc. n.º 449/11, no seguimento do já decidido no Acórdão de 10/9/2008,
proc n.º 384/08, que “(…) é inquestionável que tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação
graciosa conta o acto de liquidação, o prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data
limite para pagamento voluntário do tributo, passando a relevar a data do indeferimento (expresso ou
silente) dessa reclamação.(…)”. E, mais adiante acrescenta-se, com relevo para o caso em apreço, “- se
for proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da notificação dessa
decisão, para deduzir impugnação -nº 2 do art. 102º do CPPT. (5)”
E nem se pode argumentar que a via escolhida pelos impugnantes os desfavoreça porque acontece
precisamente o contrário.
Com efeito, em primeiro lugar, repete-se que, enquanto o prazo da impugnação judicial é de
90 dias, o prazo da reclamação graciosa é de 120 dias (6). Em segundo lugar, como salienta JORGE
LOPES DE SOUSA, “(…) se após ter expirado o prazo de 15 dias, e antes do 30º dia posterior ao da
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notificação, o interessado interpuser recurso hierárquico da mesma decisão de indeferimento de reclamação graciosa, readquirirá o direito de aceso à via contenciosa, com a possibilidade de impugnar
judicialmente a decisão de indeferimento, expresso ou tácito do recurso hierárquico”.
Aplicando o exposto ao caso sub judice, decorrendo do probatório que o despacho de indeferimento da reclamação graciosa foi comunicado aos reclamantes no dia 30/4/2009 e que a impugnação
deu entrada em 18/5/2009, é manifesto que o direito de impugnar se encontra caducado.
Assim sendo, a sentença recorrida que decidiu neste sentido não merece qualquer reparo, devendo
ser confirmada, improcedendo, nesta sequência, a argumentação dos recorrentes.
2.3. Quanto à verificação da existência de vício do acto de liquidação que tenha como consequência a sua nulidade
Para os actos de liquidação que enfermem de vício gerador de nulidade a impugnação judicial
pode se feita a todo o tempo, como resulta do estatuído no n.º 3 do art.102º do CPPT, preceito que está
em sintonia com a regra geral estabelecida no art. 134º do CPA.
Importa averiguar se no caso se pode assacar ao acto de liquidação em causa algum vício cuja
consequência seja a nulidade.
Vejamos.
Os vícios do acto impugnado constituem fundamento, em regra, da sua anulabilidade, só implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou
quando houver lei que expressamente preveja essa forma de invalidade, nos termos do disposto no
art. 133º, n.º 1, e 135º do CPA.
No caso em apreço, a sustentar a nulidade da liquidação adicional os recorrentes apontam a
existência de errónea qualificação e quantificação do rendimento consubstanciada numa inexistência
de rendimento no exercício de 2003 e a simulação (de preço) do negócio subjacente à liquidação
oficiosa.
Ora, tal como foi julgado na sentença recorrida, tais fundamentos não acarretam a nulidade do
acto de liquidação, em face da doutrina que emerge dos arts. 133º, n.º 1, e 135º do CPA, uma vez que
tal nulidade não resulta expressamente da lei nem se verifica falta de qualquer elemento essencial do
acto de liquidação.
Em especial quanto à nulidade decorrente da simulação, importa reter a jurisprudência do STA
fixada, entre outros, no Acórdão de 19/2/2003, proc n.º 1757/02, onde se pode ler que a Administração Fiscal “não pode ignorar os negócios jurídicos fiscalmente relevantes que constem de documento
autêntico, pretextando a sua nulidade ou anulabilidade, enquanto tal não for judicialmente declarado.
Tem, pois, que os considerar e retirar deles as consequências fiscais que couberem”.
Por sua vez, no Acórdão do STA de 26/2/2003, proc n.º 89/03, ficou consignado que “a simples
simulação do preço não torna nulo o contrato, ainda que feita para prejudicar o direito do Estado ao
imposto. (...) o contrato não é nulo por motivos de natureza fiscal, sendo a sua validade ou nulidade
determinada pelas regras do direito privado. A lei fiscal não impõe, consequentemente, a nulidade do
contrato em que exista simulação do valor; e essa nulidade não resulta também da lei civil, pois, ainda
que se trate de contrato sujeito a uma forma especial, como acontece com o contrato de compra e venda
de coisa imóvel, a razão da existência da forma não abrange o montante do preço….”(7).
A situação factual em causa reporta-se à liquidação adicional, justificada pela Administração fiscal, no relatório de inspecção dado por reproduzido no probatório, em sede de mais valias resultantes
da venda do prédio misto localizado ao sítio da Vargem, freguesia do caniço, concelho de Santa Cruz,
inscrito na matriz, a parte urbana sob o artigo 276 e a parte rústica sob o artigo 59 da Secção MM,
objecto de escritura de compra e venda outorgada a 17/7/2003, no 2º Cartório Notarial do Funchal,
alienado pelo valor total de €1.700.000,00.
Assim sendo, o negócio existe e a compra e venda efectuou-se, e embora os recorrentes aleguem
simulação de preço, tal simulação, como vimos, não torna nulo o negócio que consta de escritura e foi
esse o que a Administração Fiscal tomou em consideração como facto tributário.
Em face do exposto, falecem também aqui os argumentos dos recorrentes, sendo de rejeitar o
recurso e confirmar a sentença recorrida.
2.4. Da aplicabilidade da dilação prevista no art. 252º-A, n.º 1, alínea a), do CPC.
Sustentam ainda os recorrentes que não se verifica a caducidade do direito de impugnar porquanto
sempre será de aplicar aqui a dilação prevista no art. 252º-A, nº1, do CPC, porquanto estando em causa
uma notificação pessoal, à mesma serão aplicáveis as regras sobre a citação pessoal, nos termos do
estatuído no art. 38º, n.º 6, do CPPT.
Dispõe o 252.º-A, na alínea a), do n.º 1:
«1 - Ao prazo de defesa do citando acresce uma dilação de cinco dias quando:
a) A citação tenha sido realizada em pessoa diversa do réu, nos termos do n.º 2 do artigo 236.º e
dos n.ºs 2 e 4 do artigo 240.º;
[…]».
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Para os recorrentes, sendo esta disposição aplicável à situação sub judice, não se verifica a caducidade da impugnação judicial, incorrendo a sentença recorrida, na medida em que não considerou
aplicável o referido preceito, em erro de julgamento.
Verifica-se, porém, que mais uma vez não assiste razão aos recorrentes.
A questão assim recortada já foi objecto de análise por este Supremo Tribunal em situação similar, no Acórdão de 21/3/2012, proc. n.º 1129/11, em que a ora relatora interveio como adjunta, pelo
que não havendo razões para nos afastarmos da jurisprudência aí mencionada, passamos a reiterar a
jurisprudência ali firmada.
No mencionado Acórdão pode desde logo ler-se que a tese sustentada pelos Recorrentes no
sentido de aplicar a dilação prevista no art. 252º-A, alínea a), do n.º 1, do CPC por força do art. 38º,
nº6, do CPPT, não é de acolher porque “(…) o facto de o n.º 6 do art. 38.º do CPPT dizer que às notificações pessoais se aplicam as regras sobre a citação pessoal significa apenas que, na realização
da notificação pessoal, a AT deve respeitar as formalidades que a lei impõe para a citação pessoal,
de modo a assegurar a efectiva comunicação com o destinatário. Constituindo a notificação «o acto
pelo qual se leva um facto ao conhecimento de uma pessoa ou se chama alguém a juízo» (cfr. art. 35.
º, n.º 1, do CPPT), bem se compreende que o legislador a tenha rodeado de exigentes regras e cautelas, tanto mais que a notificação constitui condição de eficácia dos «actos em matéria tributária que
afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes» (cfr. art. 36.º, n.º 1, do CPPT). Ou seja,
o legislador pretendeu rodear a notificação pessoal – que, dissemo-lo já, constitui manifestação do
exercício de um poder discricionário da AT, que deve ponderar qual o meio que melhor lhe permitirá
o cumprimento do objectivo visado – de garantias de efectiva comunicação ao destinatário idênticas
às da citação.
Mas isso não significa que haja de se aplicar ao termo inicial do prazo para impugnar a dilação
que a lei adjectiva prevê para o uso dos meios de defesa no caso da citação pessoal em pessoa diversa
do réu. Vejamos:
Desde logo, a lei (o art 252.º-A, n.º 1, alínea a), do CPC) apenas impõe essa dilação relativamente
«[a]o prazo de defesa do citando», o que bem se compreende, pois esse acréscimo ou alongamento
do prazo para exercício dos meios de defesa (…) apenas faz sentido em relação aos meios de defesa
cujos prazos que se contam a partir da data da citação (8). Já relativamente ao prazo para impugnar,
o mesmo não se conta da data da notificação, mas, como deixámos exposto e nos termos do art. 140.º,
n.º 4, do CIRS, «a partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da liquidação», motivo por que não
faz sentido sustentar aqui a aplicação daquela dilação de 5 dias, uma vez que a lei já fixa uma dilação
bem superior àquela.
Por outro lado, não há razão alguma para equiparar a notificação à citação para efeitos de
aplicação da dilação prevista no art. 252.-A, n.º 1, alínea a), do CPC.
Enquanto a citação se situa no âmbito da execução fiscal e «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», a notificação é o acto «pelo qual se leva um facto ao conhecimento de uma
pessoa ou se chama alguém a juízo» (art. 35.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT).
Enquanto a citação abre ao executado o prazo para deduzir oposição à execução fiscal, pedir o
pagamento em prestações ou a dação em pagamento (cfr. arts. 196.º, n.º 1, 201.º, n.º 1 3 203.º, n.º 1,
alínea a), do CPPT), a notificação do acto de liquidação apenas marca o início do termo do prazo para
pagamento voluntário (cfr. o art. 85.º, n.º 2, do CPPT e, porque no caso estamos perante liquidação
adicional de IRS, o art. 104.º do CIRS).
São, pois, bem distintas a natureza e finalidade da citação no processo de execução fiscal e da
notificação de um acto tributário de liquidação.
Ademais, a notificação do acto tributário de liquidação tem lugar no âmbito de um procedimento em
que o notificando já está presente, pelo que não se verificam os motivos que determinaram o legislador
a fixar aquela dilação no caso da citação (cessant ratione legis cessat eius dispositio). Na verdade, a
notificação da liquidação ocorre no final de um procedimento que, ou se iniciou com a declaração do
contribuinte, ou no âmbito do qual lhe é assegurado o direito de participação.
Por tudo isto, ao prazo para deduzir impugnação judicial não é aplicável a dilação prevista no
art. 252.º-A, n.º 1, alínea a), do CPC”.
Aplicando o exposto ao caso em análise, tendo os impugnantes, como se refere na sentença recorrida, “sido notificados do despacho de indeferimento da reclamação graciosa em 30-04-2009 (…)
e tendo a PI da impugnação dado entrada em 18-05-2009, (…) é a mesma intempestiva, já que foi
apresentada no 18º dia contado daquela notificação....”
Improcede também aqui a argumentação dos recorrentes, devendo manter-se a sentença recorrida.
Em face do que vai exposto, é de improceder o presente recurso confirmando-se a sentença recorrida.
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III- DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pelos recorrentes.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) A actual redacção da alínea a) foi introduzida pela Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2006).
(2) No mesmo sentido, cfr. o recente Acórdão do STA de 21/3/2012, proc. n.º 1129/11.
(3) Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2011, p. 151.
(4) No sentido da não inconstitucionalidade de um prazo de 8 dias para impugnação judicial, prevista no âmbito do
CIVA e do CIMSISD, cfr. Acórdãos do Tribunal Constitucional nºs 646/99 e 482/2000, de 24/11/99 e de 22/11/2000, respectivamente.
(5) No mesmo sentido, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., pp. 149 ss.
(6) Em conformidade com a nova redacção dada ao art. 70º do CPPT pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro.
(7) O Acórdão segue a doutrina de Vaz Serra em Anotação ao Acórdão de 4 de Dezembro de 1973 do STJ, publicado na
Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 107, p. 309.
(8) Daí que seja pacífica a aplicação dessa dilação de cinco dias aos prazos para o exercício dos direitos de oposição
à execução fiscal, pagamento em prestações e dação em pagamento, quando a citação em processo de execução fiscal tenha
sido efectuada em pessoa diversa do executado, nos termos dos arts. 236.º e 240.º do CPC. Neste sentido, JORGE LOPES DE
SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 12 ao art. 192.º, pág. 381.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Suspensão da execução. Hipoteca. Garantia equivalente a garantia bancária.
Sumário:
I — No caso concreto dos autos, em que a garantia prestada para suspender a execução,
foi uma hipoteca, esta garantia real não pode ser entendida como uma garantia
equivalente à garantia bancária para efeitos do artigo 171.º do CPPT.
II — Com efeito, esta hipoteca voluntária, em princípio só terá custos emolumentares,
de constituição e registo. Assim, não pode dizer-se que estejamos perante uma
garantia equivalente à garantia bancária.
III — Também não podia, ser requerida a fixação da indemnização ao abrigo da norma
quantificadora do artigo 53.º, n.º 3 da LGT pois esta é inaplicável ao caso dos
autos.
IV — É no entanto certo que o recorrido pode ter outros danos para além dos prejuízos
decorrentes do pagamento de emolumentos. Assim é de admitir a possibilidade
de o pedido indemnizatório ser efectuado em processo autónomo onde se possam
averiguar com mais acuidade os danos que o interessado possa ter sofrido (este
deve especificar os concretos prejuízos) à semelhança do que estipula o artigo 53.º,
n.º 3 da LGT para a garantia bancária e seguro caução.
Processo n.º 528/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Emanuel António de Melo Sousa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - RELATÓRIO
Emanuel António de Melo Sousa, NIF …………………….., citado da reversão do processo de
execução fiscal nº3085199801073923, e apensos, na qualidade de responsável subsidiário, da devedora
originária, a sociedade Ramiro Leão e Ca., Lda, NIF 500471614, veio, ao abrigo do artigo 204º do
Código de Procedimento e Processo Tributário, deduzir oposição àquela execução.
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Por sentença de 29 de Novembro de 2011, O Tribunal Tributário de Lisboa julgou procedente a
oposição extinguindo a execução e condenou a Fazenda Pública no pagamento de indemnização por
prestação de garantia indevida, para suspensão dos processos de execução fiscal.
Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes
conclusões:
1) Nos termos do n.º 1 do art. 53º da Lei Geral Tributária (LGT), o devedor que, para suspender
a execução ofereça garantia bancária ou equivalente, será indemnizado total ou parcialmente pelos
prejuízos resultantes da sua prestação, caso a tenha mantido por período superior a três anos, em
proporção do vencimento em recurso administrativo, impugnação ou oposição à execução que tenham
como objecto a dívida garantida, estabelecendo, por sua vez, o n.º 1 do art. 171º do CPPT que a indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente indevidamente prestada será requerida no
processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda.
2) Resulta, assim, evidente que o questionado direito de indemnização por garantia indevida apenas poderá ser reconhecido nos casos em que tenha sido oferecida garantia bancária ou equivalente,
não sendo esse, manifestamente, o caso dos autos, uma vez que o oponente prestou garantia através de
hipoteca voluntária (cf. alínea ff) da factualidade considerada provada.
3) Aliás, de acordo com a melhor doutrina, equivalente à garantia bancária, para efeitos do art. 171º
do CPPT, “serão todas as formas de garantia que impliquem para o interessado suportar uma despesa
cujo montante vai aumentando em função do período de tempo durante o qual aquela é mantida”, tal
como sucede, designadamente, com o seguro-caução. (cf. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 2007, p. 187).
4) É idêntica a posição assumida por António Lima Guerreiro (Lei Geral Tributária, p. 245),
ao referir, em anotação ao sobredito art. 53º da LGT, que “o presente preceito compreende apenas o
prejuízo sofrido pela prestação de garantia bancária ou equivalente (seguro-caução).
Não abrange o prejuízo sofrido pela prestação de outro tipo de garantia (...), o que resulta da muito
maior dificuldade em se configurar então a existência de um prejuízo efectivo sofrido pelo executado
nesse tipo de circunstâncias, (...).”
5) Aliás, a decisão em apreço é completamente omissa no respeitante à existência de um verdadeiro
prejuízo para o oponente, como tal nada refere quanto ao montante que deverá ser objecto de indemnização, mas também não especifica os termos nos quais se há-de proceder ao respectivo apuramento,
apenas invocando o limite estabelecido no art. 53º, nº3 da LGT.
Termos em que, sendo patente a violação dos preceitos legais invocados nas presentes conclusões,
considerando que foi reconhecido o direito à indemnização por garantia indevida num caso em que não
foi prestada garantia bancária ou equivalente, sendo certo que a hipoteca voluntária não constitui, para
os efeitos em causa, garantia equivalente à garantia bancária, deverá a sentença em apreço, na parte
recorrida, ser revogada, com as legais consequências.
O recorrido formulou contra-alegações que integram as conclusões seguintes:
I. A Fazenda Pública sustenta que o direito de indemnização por prestação de garantia indevida
apenas pode ser reconhecido nos casos em que tenha sido oferecida garantia bancária ou equivalente,
o que não sendo o caso dos autos, não podia ter ocorrido e a Administração Tributária condenada no
pagamento da indemnização prevista no artigo 53.º da Lei Geral Tributária e 171.º do CPPT.
II. O Recorrido não acompanha a tese de que a garantia referida no n.º 1 do artigo 53.º da LGT e
n.º 1 do artigo 171.º do CPPT se restringe à garantia bancária ou equivalente (caução ou seguro caução), devendo, pelo contrário, abranger ainda outras garantias como o penhor ou a hipoteca voluntária,
referidas no artigo 199.º do CPPT.
III. Transpondo o elemento gramatical da norma, e recorrendo aos elementos sistemático e teleológico, percebe-se que estes dispositivos não podem deixar de ser interpretados no sentido de permitir
que o interessado/devedor possa ser ressarcido pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia
independentemente do tipo de garantia em causa.
IV. Tal como a garantia bancária, a hipoteca voluntária constitui uma garantia idónea para efeitos
de suspensão da execução, capaz de assegurar os créditos da Administração Tributária em caso de
decaimento na acção. De igual forma, tal como a garantia bancária, a hipoteca voluntária é susceptível
de gerar prejuízos ao interessado/devedor.
V. Em certos casos a constituição de uma garantia bancária pode até não implicar qualquer despesa para o sujeito.
VI. Não é a diferente natureza da garantia que deve nortear a atribuição ou não de indemnização
pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia indevida, mas, antes, a verificação desses mesmos
prejuízos.
VII. A verificação da existência de prejuízos decorrentes da prestação da garantia indevida deve
ser averiguada casuisticamente pelo respectivo serviço de finanças em execução de sentença.
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VIII. Inaceitável é que a priori determinadas despesas decorrentes da constituição de hipoteca
voluntária fiquem excluídas do âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 53.º da LGT e n.º 1 do artigo 171.º
do CPPT.
IX. Defender a solução contrária é ignorar o princípio jurídico-constitucional da igualdade fiscal.
Situações iguais devem ser tratadas de igual forma.
X. Recorrendo ao conjunto normativo onde se inserem estes preceitos (LGT e CPPT), bem como
aos princípios de direito processual e procedimental tributário, aplicáveis, percebemos que este dispositivo não pode deixar de ser interpretado no sentido de permitir que o interessado/devedor possa ser
ressarcido pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia independentemente do tipo de garantia
em causa.
XI. Nos termos do disposto no artigo 100.º da LGT, em caso de procedência da acção, a administração Tributária, está obrigada à imediata e plena reconstituição da legalidade.
XII. O efeito da decisão favorável ao recorrido determina que se proceda à atribuição de indemnização pelos prejuízos que suportou com a constituição da hipoteca voluntária. O recorrido ficou impedido
de dispor do imóvel dado à Administração Tributária como garantia durante mais de cinco anos.
XIII. O artº 1 do artigo 53.º da LGT e n.º 1 do artigo 171.º do CPPT, conjugados com disposto
no artigo 100.º da LGT devem ser interpretados no sentido de permitir que o sujeito passivo possa ser
ressarcido dos prejuízos sofridos com a constituição de hipoteca voluntária.
XIV. Esta interpretação é a única que se coaduna com os princípios jurídico-constitucionais da
legalidade e da igualdade tributária.
Nestes termos, e nos de mais de direito, e com o douto suprimento que se invoca, deve negar-se
provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
Equivalente à garantia bancária indevidamente prestada, como fundamento de atribuição de indemnização são todas as formas de garantia que impliquem para o interessado suportar uma despesa cujo
montante vai aumentando em função do período de tempo durante o qual é mantida, como acontece com
o seguro-caução (art 53º nº1 LGT, art. 17lº nº1 CPPT; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento
e de Processo Tributário anotado e comentado 6ª edição 2011 p.242)
A teleologia das normas citadas justifica a solução legal de a indemnização não estar previstas para
outras formas idóneas de prestação de garantia, igualmente determinantes da suspensão da execução
fiscal, como a caução, o penhor, a hipoteca voluntária ou qualquer outro meio susceptível de assegurar
os créditos do exequente (arts.169º nº1 e 199º nºs 1/2 CPPT)
Não reveste as características exigíveis uma hipoteca voluntária, de cuja prestação apenas resultam
despesas emolumentares fixas emergentes da constituição e registo; sem embargo, o ressarcimento de
eventuais prejuízos sofridos pelo interessado poderá ser obtido mediante a propositura de acção de
responsabilidade civil extracontratual (cf. neste sentido António Lima Guerreiro Lei Geral Tributária
anotada p.245)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da inexistência do
direito à indemnização pela prestação de garantia indevida
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Vem provada a seguinte factualidade:
a) A 22/12/1992 compareceram perante a notária interina do 7º Cartório de Lisboa como outorgantes
o representante do conselho de gerência da devedora originária, Emanuel António de Melo Sousa, ora
oponente, e representantes da sociedade Centro Comercial Barão, S.A, com sede na Avenida António
José de Almeida, n.º 250 a 258, em Viseu, tendo outorgado escritura pública em que declararam na 2ª
Cláusula “pelo presente contrato a representada do primeiro outorgante dá de trespasse e a representada
dos segundos outorgantes toma de trespasse o estabelecimento, incluindo os direitos de arrendamento
identificados na cláusula 1ª, com a exclusão do prédio referido na cláusula 1.1 a) e 1.2.” (cfr. cópia de
escritura pública, documento 2 junto com a PI, a fls. 22 e seguintes dos autos);
b) Declararam na 3ª cláusula da escritura pública melhor identificada na alínea a) anterior (cfr. cópia
de escritura junta com a PI, a fls. 22 e seguintes dos autos, concretamente a fls. 26): “Acordam os outorgantes, nas alegadas qualidades, que fazem parte como objecto do trespasse:
a) os direitos de arrendamento;
b) o mobiliário, (...)
c) a rede telefónica”;
c) Na 5ª cláusula da escritura pública melhor identificada na alínea a), declararam (cfr. cópia de
escritura junta com a PI, a fls. 22 e seguintes dos autos, concretamente a fls. 26): “o valor do trespasse
é feito pelo preço de um escudo e constituído pelas seguintes contrapartidas:
a) (...)
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b) a obrigação do Centro Comercial Barão comercializar em espaço próprio do local trespassado
os produtos de cosmética e perfumaria que a representada do primeiro outorgante produz, ficando esta
empresa com a faculdade de formar o pessoal e acordar a decoração do local, no sentido de conseguir
uma melhor imagem comercial e atendimento ao público.”;
d) Foram entregues as declarações MOD. 22 do IRC referentes aos exercícios 1994, 1995, 1996,
1997 e 1998, em 30 de Maio de 1995, 31 de Maio de 1996, 5 de Junho de 1997, 28 de Maio de 1998,
31 de Maio de 1999, respectivamente, todas assinadas pelo TOC Pedro Manuel da Costa Domingos, e
pelo gerente Emanuel António de Melo Sousa (cfr. cópias das declarações, com aposição de carimbo
de entrada nos serviços de finanças, no campo respectivo, fls. 26 a 65, do PEF, e comparação da assinatura aposta naquelas declarações no campo “representante legal”, com a cópia de carta junta com a
PI, a fls. 29 dos autos);
e) Desde o final de 1992 a final de 1998 a actividade da sociedade Ramiro Leão & Cª., Lda. foi
a de produção e venda de cosméticos artesanais, nas instalações da “Centro Comercial Barão, SA.”
(cfr. resulta dos depoimentos juntos aos autos, das testemunhas, Gabriel Sousa, de fls. 278 a 293, e,
337 a 345, concretamente fls. 284, 285 e 344 dos autos; Pedro M da Costa Domingos, de fls. 253 a
277, concretamente fls. 260 e 261; e, Maria Fernanda Martins Afonso, de fls. 293 a 303, concretamente fls. 298 a 300, conjugados com as declarações produzidas e consignadas em escritura pública,
por ocasião da celebração do contrato de trespasse, cláusula 5ª, cópia de documento de fls. 22 a 28,
concretamente a fls. 26 dos autos);
f) Com efeitos reportados a 01/01/1999, foi preenchida declaração de cessação, declarando-se a
cessação da sociedade Ramiro Leão & Ca. Lda., em relação a IVA e a IRC, a qual foi enviada ao Serviço
de Finanças Lisboa 3, a 6 de Outubro de 2006 (cfr. cópias de fls. 29 a 31 dos autos);
g) No final do ano de 1998 toda a actividade da sociedade Ramiro Leão & C.ª Lda. cessou (conforme resulta dos depoimentos junto aos autos, especialmente o da testemunha, Maria Fernanda Martins
Afonso, de fls. 293 a 303, concretamente fls, 298 a 300, ao testemunhar que a loja da sociedade Centro
Comercial Barão, SA., onde era exercida a actividade da sociedade Ramiro Leão, conforme ficara
estipulado no contrato de trespasse, encerrou);
h) Em 18/12/1998 foi instaurado processo de execução fiscal n.º 3085199801073923, para cobrança coerciva de dívida de Contribuição Autárquica, referente a 1997, da sociedade Ramiro Leão e
Ca, Lda., sendo em 10/01/2006 eleito este processo como processo principal (cfr. fls. 13, 171, 198 e
199 do PEF).
i) Em 22/03/2000 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200001014340, para cobrança
coerciva de dívidas de Contribuição Autárquica, referente a 1998, da sociedade devedora originária
(cfr. fls. 13 e 177 do PEF).
j) Em 22/03/2000 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200001056859, para cobrança
coerciva de dívidas de IVA, referentes ao ano de 1998, da sociedade devedora originária, sendo em
10/01/2006 apensado ao processo nº3085199801073923 (cfr. fls. 13, 172 e 177 do PEF).
k) Em 09/11/2000 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200201506382, para cobrança
coerciva de dívidas de IVA, referente ao ano de 2000, da sociedade devedora originária, sendo em
10/01/2006 apensado ao processo nº3085199801073923 (cfr. fls. 13, 173, 200 e 201 do PEF).
I) Em 12/11/2001 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200101038370, para cobrança
coerciva de dívidas de IRC, referente ao exercício de 1996, da sociedade devedora originária (cfr. fls. 13
e 177 do PEF).
m) Em 24/05/2002 foi Instaurado processo de execução fiscal nº3085200201035118, para cobrança coerciva de dívida de Contribuição Autárquica, referente ao ano de 1999, da sociedade devedora
originária (cfr. fls. 13, 177 e 204 do PEF);
n) Em 01/01/2004 foi instaurado processo de execução fiscal nº30852000401000519 para cobrança
coerciva de dívida de IRC relativa ao ano de 1999, contra a sociedade devedora originária (cfr. fls. 13
e 194 do PEF);
o) Foi instaurado processo de execução fiscal n.º 3085200501000900 para cobrança coerciva de
dívida de IRC relativa ao ano de 2000, contra a devedora originária (cfr. fls. 13 e 197 do PEF).
p) Em 31/07/2004 foi instaurado processo de execução fiscal n.º 3085200401030027, para cobrança coerciva de dívidas de IVA, relativas ao ano de 2001, da sociedade devedora originária, sendo
em 10/07/2006 apensado ao processo no 3085199801073923 (cfr. fls. 13, 202 e 203 do PEF).
q) Em 05/01/2006 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200601013874, para cobrança
coerciva de dívida proveniente de aplicação de Coimas, relativas ao ano de 2001, da sociedade devedora
originária (cfr. fls. 13, 206 e 207 do PEF);
r) Em 05/01/2006 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200601022768 para cobrança
coerciva de dívida proveniente de aplicação de Coimas, relativas ao ano de 2000, contra a sociedade
devedora originária (cfr. fls. 13, 208 e 209 do PEF).
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s) Em 22/02/2006 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200601041517 para cobrança
coerciva de dívida de IRC, relativa ao exercício de 2001, contra a sociedade devedora originária
(cfr. fls. 13, 210 e 211 do PEF);
t) Em 02/04/2006 foi instaurado processo de execução fiscal nº3085200601054597 para cobrança
coerciva de dívida de IRC, referente ao exercício de 2002, contra a sociedade devedora originária
(cfr. fls. 13, 212 e 213 do PEF);
u) Foi instaurado processo de execução fiscal nº2085200101069136, contra a devedora originária, para cobrança coerciva de dívida proveniente de aplicação de Coimas, referente ao ano de 1997
(cfr. fls. 13 da cópia do PEF);
v) A 29/05/2006 foi emitido mandado de penhora aos bens pertencentes à sociedade executada,
devedora originária, Ramiro Leão e Ca. Lda., no âmbito do processo executivo 3085200601054597,
para cobrança de dívida no valor de 36.527,27€ e acrescido (cfr. fls. 6 do PEF).
w) A 14/06/2006 foi elaborado auto de diligências na sequência da execução de auto de penhora
a que se refere a alínea anterior, no qual foi declarado “(...) a fim de darmos execução ao mandado de
penhora que antecede, verificámos não podê-lo cumprir, por não encontrarmos bens alguns pertencentes ao executado, nem nos constar que os possua em qualquer outra parte. A executada já não exerce
ali qualquer actividade, sendo o seu paradeiro desconhecido, bem como dos seus responsáveis. (...)”.
(cfr. cópia auto de diligências, a fls. 7 do PEF).
x) Foi proferido despacho/projecto de reversão, no âmbito de preparação para reversão do processo
de execução fiscal nº3085199801073923 e apensos, contra o ora oponente, na qualidade de responsável
subsidiário, no qual se lê (cfr. fls. 14 do PEF):
“Dos elementos do processo, designadamente do auto de diligências de fls. 7, constatou-se a inexistência de bens penhoráveis da executada, o que, por força do disposto no art.º 24 da Lei Geral Tributária
(LGT), constitui fundamento para o chamamento à execução dos seus responsáveis subsidiários.
Na verdade, aquele art.º 24 dispõe que “os administradores, directores, gerentes e outras pessoas
que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas sociedades, cooperativas e
empresas públicas são subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si, pelas
dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício
do seu cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento”.
Por sua vez, o art.º 23 na mesma LGT, estabelece que “a reversão contra os responsáveis subsidiários depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal, o que, como se
disse, ficou já devidamente comprovado.
Dos autos (conforme certidão da Conservatória do Registo Comercial) consta ainda a identificação
dos responsáveis subsidiários, a quem, excutidos os bens da originária devedora pode ser exigido o
pagamento de dívida por reversão na execução.
Assim sendo, há que proceder à dita reversão. Para isso, e previamente, notifiquem-se os responsáveis subsidiários para, querendo, no prazo de 10 dias exercerem, por escrito, o direito de audição
prévia que lhe é reconhecido pelos artºs 60 e nº4 do art 23 ambos da LGT.”
y) Foi emitido documento pelo Chefe do Serviço de Finanças Lisboa 3 para notificação para
audição prévia da ora oponente, nos termos da preparação da reversão dos processos de execução fiscal nº3085199801073923 e apensos, contra o ora oponente (cfr. cópia de notificação audição prévia,
documento de fls. 8 do PEF);
z) Em 09/10/2006 o oponente exerceu o seu direito de defesa por escrito, em que alega, em síntese e com interesse para a presente oposição: ter sido trespassado o estabelecimento comercial em
causa em 22 de Dezembro de 1992, desde então, e até 1998 a sociedade ter como actividade residual o
comércio e produção de cosméticos; Em 31 de Dezembro de 1998 ter a sociedade cessado actividade
(cfr. fls. 66 e seguintes do PEF);
aa) Em 24/10/2006 foi convertido em definitivo o projecto de decisão de reverter a execução contra
o ora oponente, enquanto responsável subsidiário, determinando-se a sua citação pessoal (cfr. cópia de
despacho, a fls.121 e 122 do PEF), onde se lê:
“Dos elementos do processo, designadamente da informação retirada do sistema informático de
detecção de bens penhoráveis, designado por SIPA, concebido para o efeito e disponível nos Serviços
de Finanças, e da informação prestada no verso do mandado de penhora emitido para o efeito, constatou-se a inexistência de bens penhoráveis da executada, o que, por força do disposto no artigo 24º da Lei
Geral Tributária (LGT), constitui fundamento para o chamamento à execução dos seus responsáveis
subsidiários.
Dos autos, designadamente da certidão da Conservatória do Registo Comercial, consta a identificação dos responsáveis subsidiários que foram notificados para, querendo, exercer o direito de audição
prévia conforme nº4 daquele art.º 23 e art.º 60 também da LGT.
O revertido Sr. Emanuel António Sousa, alega[r] que a actividade da executada não poderia dar
origem a impostos tão elevados quer em sede de IRC quer em sede de IVA.
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Ora isso não é o que está em apreciação neste processo e nesta fase; poderá eventualmente sê-lo
(ou tê-lo sido) noutro momento e noutro tipo de processo, pelo que as suas alegações não podem ser
aceites em sede desta audição prévia.
A Dª Eleonor Melo e Sousa e a Dª Maria Manuel Cristóvão vieram alegar que a executada terá
cessado a actividade em 1992 e que nesta data renunciaram à gerência.
Ora, dos elementos disponíveis neste Serviço de Finanças pode verificar-se não ter havido cessação
da actividade - aliás, a executada apresentou declarações Mod. 22 de IRC até ao exercício de 2002 - e a
renúncia da gerência, na Conservatória só foi reportada a 28.03.2000. Assim sendo, ambas são também
responsáveis subsidiárias pelo pagamento das dívidas.
Quanto ao concreto objecto das notificações - os requisitos para operar a pretendida reversão - sempre se dirá que dispondo o art.º 24 da LGT que “os administradores, directores, gerentes e outras pessoas
que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração nas sociedades, cooperativas e
empresas públicas são subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si, pelas
dívidas tributárias cujo prazo normal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício
do seu cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento”.
Por sua vez, o art.º 23, estabelece que “a reversão contra os responsáveis subsidiários depende da
fundada insuficiência de bens penhoráveis do devedor principal...”
Tudo visto, e resultando suficientemente provado dos autos quer a inexistência de bens penhoráveis da executada quer a qualidade de gerente dos requerentes (demonstração feita através da certidão
da Conservatória do Registo Comercial), conclui-se que os requerentes são subsidiariamente responsáveis pelas dívidas cujo prazo de cobrança voluntária se venceu nos períodos em que cada um deles
foi efectivamente gerente.
Converto, pois, em definitivo o projecto de decisão de reverter a execução contra os Srs. Emanuel
António de Melo Sousa, Sr.ª Dª Eleonor Margarida Motta Botelho de Melo e Sousa e a Srª Dª Maria
Manuel Lopes Cristóvão identificados como responsáveis subsidiários.
Proceda-se à citação postal dos executados que residam na área deste Concelho (artº 160 do CPPT)
e extraia carta precatória para citação e demais termos, com observância do nº5 do art 23º da LGT, em
relação aos que residirem fora dessa área.”
bb) Através de ofício 12081, datado de 25/10/2005, remetido por carta registada com Aviso de
Recepção, foi ao ora oponente enviada a citação da reversão, a qual não se mostra assinada (cfr. cópia de
citação reversão a fls. 123 e cópia do aviso de recepção a fls. não numeradas seguintes, e verso, do PEF).
cc) Em 29/11/2006 o oponente e os demais revertidos, requereram o apuramento do valor da
garantia a prestar para suspender a execução fiscal (cfr. cópia do requerimento a fls. 127 do PEF).
dd) Em 28/12/2006 foi exarado despacho no sentido de notificar os executados para apresentarem
garantia adequada no montante de €351.838,81, notificação que foi feita através do ofício 14814 de
28/12/2006 (cfr. fls. 130 e 131 do PEF);
ee) A 17/01/2007 o oponente, e os demais revertidos, tendo sido notificados para prestar garantia,
requereram a autorização para a constituição de hipoteca voluntária de duas fracções autónomas, o que
foi autorizado por despacho de 07/02/2007 (cfr. cópia de requerimento, e cópia de despacho, a fls. 135
e 147 do PEF).
ff) Em 28/03/2007 foi registada, hipoteca voluntária de duas fracções, fracção “L” e “M”, do
prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de S. João de Deus, concelho de Lisboa, sob o
artigo nº318, tendo como sujeito activo a Fazenda Pública, para servir de garantia aos créditos em cobrança coerciva através dos processos de execução fiscal n.º 3085199801033956, 30851998901073923
e 308520001033026, em que é revertido o ora oponente (cfr. cópia de certidão da1ª conservatória do
registo predial de Lisboa, a fls. 150 a 166 do PEF).
gg) Foi por despacho de 24/05/2007, do Chefe do Serviço de Finanças Lisboa 3, averbada a hipoteca identificada na alínea anterior, e suspensa a reversão (cfr, fls. 167 do PEF).
hh) A 15/10/2008 foram declarados extintos, por efeito da prescrição, os seguintes processos
(cfr. cópia de despacho de fls. 177 e 183 do PEF):
- 3085199801073923
- 3085200001014340
- 3085200001056859
- 3085200101038370
- 3085200201035118
ii) A 06/02/2009 foram declarados extintos, por pagamento, os seguintes processos pelo Serviço
de Finanças, Lisboa 3 (cfr ofício n.º 2717 de fls. 189 do PEF)
- 3085200601022768
- 3085200601041517, em relação aos juros de mora.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juiza do T.T. de Lisboa, julgou a oposição procedente com o fundamento na ilegitimidade do revertido e em consequência desse julgamento condenou a fazenda Pública ao pagamento
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de indemnização por prestação de garantia indevida, a Emanuel António de Melo Sousa, para o que
expendeu a seguinte fundamentação:
(…) 3. Da indemnização por prestação de garantia indevida
Pede também o oponente a indemnização por prestação de garantia indevida.
Importa verificar se estando em causa uma oposição à execução, é ainda possível atribuir esta
indemnização, em virtude da mesma não resultar da anulação da dívida, mas da anulação dos processos
executivos ilegalmente revertidos contra a oponente, em virtude de, em relação a si, não se verificarem
os pressupostos para a responsabilidade subsidiária.
No recente acórdão n.º 0620/11 de 02/11/2011 do Supremo Tribunal Administrativo, pode ler-se:
“[O] legislador pretendeu que da revogação ou anulação da liquidação ou da extinção da execução, emergisse automaticamente a reparação dos danos causados com a prestação da garantia.
Assim sendo, o dever de executar o efeito repristinatório da sentença pode facilmente estender-se
à reparação dos danos causados com a prestação da garantia, sem necessidade de intervenção dos
demais pressupostos da responsabilidade civil.
À primeira vista, o modelo processual que o artigo 171º do CPTT dita para o exercício do direito
à indemnização por garantia indevida parece ser de aplicar exclusivamente aos processos em que «seja
controvertida a legalidade da dívida exequenda», o que em regra acontece com a impugnação do acto de
liquidação. No processo de oposição à execução fiscal apenas tal acontece residualmente, ou seja, sempre
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» (cfr. alínea h)
do n.º 1 do art. 204º do CPPT). As oposições fundamentadas nas demais alíneas do n.º 1 do artigo 204º
estariam fora do alcance do artigo 171º, até porque o seu número 2 não lhe faz qualquer referência.
Parece-nos, em todo o caso, que as normas desse artigo devem ser interpretadas extensivamente,
de modo a incluir nele também a oposição à execução. Apesar de, regra geral, esta forma processual
não ter por causa de pedir a ilegalidade do acto exequendo, as razões que justificam a cumulação,
inicial ou sucessiva, do pedido de indemnização por garantia indevida na impugnação administrativa
ou judicial manifestam-se da mesma maneira no processo de oposição. No plano substantivo, num caso
como no outro, a responsabilidade da administração tributária pela prestação de garantia indevida
é a mesma; e no plano processual, as vantagens decorrentes da circunstância de se poder obter a
fixação judicial da indemnização através de uma via expedita, são substancialmente idênticas. Neste
sentido, a jurisprudência deste Tribunal acima referida, vê nesse “enxerto” a instituição, por razões
de economia de meios, do “princípio da suficiência” do processo tributário, que naturalmente também
deve abranger a oposição à execução fiscal.
Mas se a letra do artigo 171º deixa dúvidas quanto à inclusão da oposição no seu campo de
actuação, o recurso a elementos de ordem sistemática facilmente as esclarecem: (i) se o artigo 171º
se aplica expressamente aos processos referidos no n.º 1 do artigo 169º, também se deve aplicar à oposição, uma vez que o n.º 5 deste artigo manda aplicar-lhe o disposto no n.º 1; (ii) o n.º 1 do artigo 53º
da LGT refere a oposição à execução como um dos processos que tem por objecto a dívida garantida
e cuja manutenção da garantia por período superior a três anos dá direito a indemnização; (iii) o
n.º 1 do artigo 52º da LGT, ao incluir a oposição à execução nos processos que, acompanhados de
garantia idónea, fazem suspender a execução fiscal, indica como objecto desses processos não só a
«ilegalidade» como também a «inexigibilidade» da dívida exequenda.
Portanto, inexigibilidade da dívida exequenda alegada em processo de oposição à execução fiscal
também é uma das causas que pode justificar o pedido de indemnização pela garantia bancária ou
equivalente prestada com vista à suspensão da execução, caso se venha a revelar indevida”
Tendo sido suspensa a execução em causa, em virtude de prestação de garantia, através de hipoteca
voluntária mantida por mais de três anos, e tendo a garantia sido averbada em 24/05/2007, conforme
resulta do probatório, impõe-se condenar a FP no pagamento de indemnização por garantia indevida,
no montante total do prejuízo resultante da sua prestação para o oponente, com o limite estabelecido
no artigo 53, nº3 da LGT.
Por fim, e em face da procedência da presente oposição, impõe-se condenar a FP nas custas, nos
termos do artigo 73-Aº, n.º 2 do Código das Custas Judiciais.
IV- DECISÃO
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo procedente a presente oposição à execução, extinguindo-se em consequência a execução revertida através dos processos de execução fiscal
nº3085199801073923, e apensos, contra o oponente Emanuel António de Melo Sousa, por dívidas de
que é devedora originária a sociedade Ramiro Leão e Cª., Lda..
Condeno a FP no pagamento de indemnização por prestação de garantia indevida, para suspensão
dos processos de execução fiscal contra Emanuel António de Melo Sousa.
DECIDINDO NESTE STA
A recorrente delimitou o objecto do seu recurso à condenação ao pagamento de indemnização por
prestação de garantia indevida a que foi sujeita.
Está pois balizado o presente recurso, circunscreve-se este à questão de se saber se no caso
concreto, em que a garantia prestada para suspender a execução, foi uma hipoteca, esta garantia real
pode ser entendida ou não como uma garantia equivalente à garantia bancária para efeitos do artº 171º
do CPPT.
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O Tribunal a quo bem como o ora recorrido entendem que sim. Já a recorrente e também o EMMP
neste Supremo Tribunal consideram que não.
Vejamos.
Dispõe, o artigo 53.º da L.G.T: o devedor que, para suspender a execução, ofereça garantia
bancária ou equivalente será indemnizado total ou parcialmente pelos prejuízos resultantes da sua
prestação em proporção do vencimento em impugnação judicial que tenha como objecto a dívida
garantida. Esta indemnização terá como limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor
garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na L.G.T.
Deste dispositivo legal resulta, para o que aqui releva, que o direito à indemnização pela garantia
indevidamente prestada, a atribuir sem dependência do prazo a que alude o n.º 1 artigo supra citado,
depende da verificação, dos seguintes pressupostos de facto: a) a prestação da garantia bancária ou
equivalente (com vista à suspensão da execução fiscal que tenha por objecto a cobrança de dívida
emergente da liquidação impugnada, ainda que a execução fiscal seja questionada através de oposição
- assim se decidiu no Ac. do STA de 02/11/2011 no recurso n.º 0208/11-; b) a existência de prejuízos
emergentes da prestação dessa garantia; c) o vencimento na reclamação graciosa, impugnação judicial,
ou oposição onde seja verificado o erro imputável aos serviços.
Sobre o conceito de garantia equivalente a garantia bancária pode ver-se Jorge de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 6ª edição 2011, a pag. 242, onde
defende que “Equivalente à garantia bancária, para efeitos deste artigo, serão todas as formas de
garantia que impliquem para o interessado suportar uma despesa cujo montante vai aumentando em
função do período de tempo durante o qual aquela é mantida. Dos meios de garantia expressamente
previstos no artº 199º do CPPT, será o caso seguro-caução (…)”.
No caso dos autos está em causa uma hipoteca voluntária que em princípio só terá custos emolumentares, de constituição e registo. Não pode dizer-se que estejamos perante uma garantia equivalente
à garantia bancária.
É no entanto certo que o recorrido pode ter outros danos para além dos prejuízos decorrentes do
pagamento de emolumentos. Temos de admitir a possibilidade de o pedido indemnizatório ser efectuado
em processo autónomo onde se possam averiguar com mais acuidade os danos que o interessado possa
ter sofrido. Assim, cremos que o artº 171º do CPPT não pode ser interpretado no sentido de excluir a
possibilidade do pedido de indemnização ser feito num processo autónomo aliás à semelhança do que
estipula o artº 53º n.º 3 da LGT para a garantia bancária e seguro caução ao dispor: “a indemnização
referida no n.º 1 tem como limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor garantido da
taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser requerida no próprio processo de
reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente.”
Neste sentido refere António Lima Guerreiro (Lei Geral Tributária, p. 245) que “o presente
preceito compreende apenas o prejuízo sofrido pela prestação de garantia bancária ou equivalente
(seguro-caução).
Não abrange o prejuízo sofrido pela prestação de outro tipo de garantia (…) o que resulta da
muito maior dificuldade em se configurar então a existência de um prejuízo efectivo sofrido pelo executado nesse tipo de circunstâncias, o que não significa que tal não possa ocorrer, devendo, então, o
ressarcimento do lesado fazer-se pelos meios indemnizatórios gerais.”.
Aqui chegados temos de concluir que a prestação de hipoteca legal para suspender a execução
confere o direito a indemnização ao revertido que a prestou na sequência de exigência indevida da Administração Fiscal. Não podia ser de outra forma por atenção desde logo ao disposto no artº 22º da CRP.
Mas não o poderá fazer sem a especificação dos concretos prejuízos (o que não foi feito no caso
dos autos).
Também não podia, ser requerida a fixação da indemnização ao abrigo da norma quantificadora
do artº 53º n.º 3 da LGT pois esta é inaplicável ao caso dos autos, como vimos.
Assim sendo, e sem prejuízo do direito que ao contribuinte assiste de fazer valer os seus direitos
nesta matéria, caso o faça em devido tempo, temos de concluir que não podia a sentença recorrida ao
abrigo do artº 53º nº3 da LGT condenar a fazenda pública no pagamento da indemnização peticionada.
O recurso da Fazenda Pública merece provimento e a sentença recorrida deve ser revogada nesta
parte.
4- DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao presente recurso e em
revogar a sentença na parte em que condena a Fazenda Pública no pagamento de indemnização por
prestação de garantia indevida.
Custas pelo recorrido.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Despacho de reversão. Audição prévia. Direito de audição. Elementos novos. Matéria
de facto. Princípio do aproveitamento do acto.
Sumário:
I — Nos termos do disposto no artigo 60.º, n.º 7, da LGT, se se tratar de elementos
novos atinentes à matéria de facto, poderá justificar-se a realização de novas
diligências, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, caso se devam
considerar como convenientes para apuramento da matéria factual em que deve
assentar a decisão (artigos 58º da LGT e 104.º do CPA).
II — Sob pena de o direito de audiência se transformar num ritual num ritual inócuo,
no qual recai sobre os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte
sobranceira indiferença, exige-se a sua análise pela administração, por forma a
tomar visível que a decisão do procedimento resulta de uma transparente ponderação dos elementos de facto e de direito submetidos à sua apreciação.
III — O princípio do aproveitamento do acto administrativo apenas é admissível quando
a intervenção do interessado no procedimento tributário for inequivocamente
insusceptível de influenciar a decisão final, o que acontece em geral nos casos
em que se esteja perante uma situação legal evidente ou se trate de actividade
administrativa vinculada, não se vislumbrando a mínima possibilidade de a audição poder ter influência sobre o conteúdo da decisão.
IV — Não estando em causa actividade vinculada nem uma solução legal evidente e
tendo a Administração Fiscal feito tábua rasa quanto aos elementos factuais novos invocados pelo oponente em sede do direito de audiência, omitindo qualquer
valoração e apreciação dos mesmos, com violação do artigo 60.º, n.º 7, da LGT,
nem tendo feito quaisquer diligências instrutórias complementares, como lhe
impõe os artigos 58.º do CPPT e 104.º do CPA, as insuficiências instrutórias do
procedimento de reversão não são de molde a poder concluir-se com segurança
que o sentido do despacho final teria necessariamente de ter aquele conteúdo e
não outro, pelo que não é de aplicar o princípio do aproveitamento do acto.
Processo n.º 548/12-30.
Recorrente: Francisco Jorge Marques Mendes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I — RELATÓRIO
1. FRANCISCO JORGE MARQUES MENDES, com os sinais dos autos, recorre da sentença do
TAF de Braga, de 21 de Fevereiro de 2012, que julgou totalmente improcedente a Oposição à Execução
Fiscal que apresentara na qualidade de revertido no PEF n.º 0418200601019074, originalmente dirigida
pela FAZENDA PÚBLICA contra a sociedade “LOURIMONTA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
LDA”, de que era gerente.
2. Para tanto alegou, vindo a concluir como se segue:
“1 - O Tribunal a quo por sentença de 21 de Fevereiro de 2012 decidiu nos seguintes termos:
“Pelo exposto, julgo a presente Oposição totalmente improcedente”
2 - Os fundamentos invocados pelo Oponente foram sinteticamente os seguintes:
1 - Nulidade do Despacho de Reversão;
2 - Falta de Pressupostos para a Reversão.
3 - O tribunal a quo reconheceu como violados o direito de audição prévia do interessado como
o direito de participação.
4 - Deveu-se tal reconhecimento ao facto de a decisão de reversão da execução fiscal não ter
apreciado os factos alegados pelo eventual responsável subsidiário aquando do exercício do direito
de audição prévia.
5 - Todavia, entendeu não sancionar o referido despacho com a sua invalidade apelando para
tanto ao princípio do aproveitamento dos actos administrativos.
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6 - Concluindo que ainda que fossem respeitados aqueles direitos a decisão da administração
fiscal teria sido a mesma.
7 -De tal tese o recorrente discorda inteiramente.
8 - Desde logo porque não basta que se esteja perante matéria sujeita a vinculação legal
9 - A jurisprudência e a doutrina têm entendido que não se deverá de forma automática recorrer
a este princípio quando esteja em causa actos “ablativos, impositivos de encargos ou sancionatórios”
10 - É necessário que exista uma certeza quase absoluta de identidade do conteúdo da decisão
tomada e daquela que seria tomada não fosse violado o ou os direitos.
11 - À luz dê regras da experiência a ser respeitado o direito de audição prévia do recorrente e
o princípio da participação o despacho de reversão certamente teria um conteúdo decisório substancialmente diferente.
12 - Entende o Recorrente que, in caso, não tem aplicabilidade o princípio do aproveitamento
dos actos administrativos.
13 - E, por tal deveria o tribunal a quo ter conhecido e declarado a invalidade do despacho de
reversão da execução fiscal e consequentemente a invalidade dos actos subsequentes.
Nestes termos e nos demais de Direito por V. Ex.ª supridos, deve ser dado provimento ao presente
recurso e, por via dele, ser a sentença ora em crise revogada e, consequentemente esta substituída por
outra que conheça e declare a nulidade do despacho de reversão por violação do principio da audição
e da participação do interessado.”
3. Não houve contra-alegações da Fazenda Pública.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, emitiu parecer no sentido de
o recurso merecer provimento.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II – FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
“FACTOS PROVADOS:
1) Contra a sociedade “Lourimonta Instalações Eléctricas, Lda”, foi instaurado no Serviço de
Finanças de Guimarães 1, em 23.03.2006, o Processo de Execução Fiscal n.º 0418200601019074 para
cobrança coerciva de dívida proveniente de IVA, relativo ao 4º trimestre de 2005, no montante global
de € 5.133,20 (cfr. fls. 1 e ss. da cópia certificada do processo executivo apensa aos autos, doravante
apenso).
2) Em 02.10.2008 foi lavrado auto de penhora, no qual se dá conta da penhora e apreensão de
diversos bens da executada, cujo valor total atribuído é de € 1.870,00 (cfr. fls. 3 a 6 do apenso).
3) Do referido auto consta ainda que “Além das três viaturas também penhoradas em autos de
penhora autónomos, não se conhece a existência de mais bens na empresa” (cfr. fls. 6 do apenso).
4) Em 03.09.2009, foi elaborado o projecto de reversão, com o teor de fls. 11 do apenso que se
consideram reproduzidas, do qual se extrai, no que aqui mais releva:
“(…)
4. Nos termos do artº 153º, n.º 2, b), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, o chamamento à execução dos responsáveis subsidiários depende da verificação da fundada insuficiência,
de acordo com os elementos constantes do Auto de Penhora.
5. Nos presentes autos encontram-se penhorados bens manifestamente insuficientes para a extinção da execução.
6. Acresce que, no âmbito do processo executivo 0418 2005 O 1109707, os bens referidos no
ponto anterior são objecto de venda nos termos do n.º 2 do artigo 252º do CPPT, sendo previsivelmente
insuficientes para a sua extinção.
7. Pelas dívidas tributárias que ocorreram depois de 01/01/1999 nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 24º da Lei Geral Tributária conjugado com o artigo 153º n.º 2 alínea a) do CPPT,
(...) os gerentes que exerçam funções de administração são considerados subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si, quer pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido por culpa
sua que o património se tornou insuficiente para a sua satisfação, quer pelas dívidas tributárias
cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do exercício do seu cargo,
quando não provem não lhes imputável a falta de pagamento, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
já citado artigo 24º da L.G.T..
8. Considerando que consta da certidão requerida à Conservatória do Registo Comercial deste
concelho junta aos autos, bem como de outros elementos junto aos autos, que FRANCISCO JORGE
MARQUES MENDES, NIF ……………… desde 1998.07.09 até final foi nomeado gerente da executada e verificando-se os pressupostos previstos no referido artigo 153º n.º 2 alínea b) do Código de
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Procedimento e de Processo Tributário este será responsabilizado subsidiariamente por reversão do
processo de execução fiscal nos termos do artigo 23º e 24º n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária pelo
pagamento daquelas dívidas tributárias.”
5) O Oponente veio exercer o direito de audição prévia através de requerimento dirigido ao Serviço de Finanças de Guimarães 1, entregue em 17.09.2009, e com o teor de fls. 17 a 21 do apenso, cujo
conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido e do qual se reproduzem os seguintes extractos:
“(...) Na fundamentação da reversão (...) encontram-se enunciados os pressupostos, de forma
genérica, da Reversão.
VII - Não alega a Administração Fiscal, quaisquer factos que permitam concluir pela observância
dos pressupostos.
(…)
XI - Atento o exposto fica prejudicado o direito do interessado, aqui responsável subsidiário,
exercer o seu direito de defesa e contraditório.
(…)
XII - é de chamar a atenção à ausência de responsabilidade do interessado na insuficiência de
património da sociedade para a satisfação dos créditos fiscais.
(...)
XXXIV - (...) existem créditos a favor da sociedade suficientes que permitem liquidar a dívida
fiscal (…).”
6) Em 19.10.2009 foi lavrado despacho de reversão da execução fiscal contra o aqui Oponente,
nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 24 a 26 do apenso, cujo teor se dá por inteiramente
reproduzido, do qual consta, entre o mais:
“(…)
4. Nos presentes autos encontram-se penhorados bens cujo valor atribuído no Auto de Penhora é
de 1.870,00 (mil oitocentos e setenta euros), montante este manifestamente insuficiente para a extinção
da execução.
5. Acresce que, no âmbito de um outro processo executivo identificado com o número
0416 200501109707, os bens referidos no ponto anterior são objecto de venda nos termos do n.º 2 do
artigo 242º do C.P.P.T., sendo previsivelmente insuficientes para a sua extinção.
6. Foram efectuadas no Sistema Informático de Penhoras Automáticas as diligências necessárias
com vista à penhora de créditos da executada, cujo resultado se revelou insuficiente para a satisfação
dos créditos da Fazenda Nacional
7. Foram efectuadas no Sistema Informático de Penhoras Automáticas as diligências necessárias com vista à penhora de bens sujeitos a registo inscritos em nome da executada, cujo resultado se
revelou insuficiente para a satisfação dos créditos da Fazenda Nacional
Devidamente notificado do teor do projecto de reversão, veio o interessado Francisco Jorge
Marques Mendes, ao processo exercer o seu direito de audição, não demonstrando inequivocamente o
não exercício da gerência uma vez que constam dos autos elementos que o contradizem.
Considerando que o contribuinte acima referido, foi gerente da executada desde a sua constituição a 9 de Julho de 1998 e conforme certidão da Conservatória do Registo Comercial bem como de
outros documentos juntos aos autos, e verificarem-se os pressupostos previstos nos referidos artigos 24º
n.º 1 alínea b) da Lei Geral Tributária e 153º do CPPT, reverto a execução contra o gerente acima
identificado (…)”
7) O oponente foi citado pessoalmente para a execução, na qualidade de executado para a reversão, em 27.10.2009 (cfr. fls. 26 a 30 do apenso).
8) A presente oposição foi apresentada em 23.11.2009 (cfr. fls. 17 dos autos).
9) Por volta de 2004, a devedora principal sofreu uma diminuição na sua actividade comercial.
10) Fruto do acentuado decréscimo da actividade imobiliária, que vive um clima económico de
estagnação.
11) Situação que começou a deixar a tesouraria com dificuldades de liquidez.
FACTOS NÃO PROVADOS
A) A sociedade devedora originária tinha os seguintes créditos:
- Sobre a sociedade “Os Castros — Comércio de artigos de Desporto, Lda., como NIF 506 891 038,
crédito no valor de € 40.000,00;
- Sobre a sociedade Veiga & Silva, com o NIF 503 805 599, crédito no valor de €29.000,00;
- Sobre a sociedade Estamparia Mendes, Lda, com o NIF 502 246 413, crédito no valor de
€ 13.416,86;
- Sobre a sociedade FRAFERINSTAL, com o NIF 506 230 899, crédito no valor de €8.988,07;
- Sobre a sociedade D.F.L., Lda, com o NIF 503 629 537, crédito no valor de € 924,21;
- Sobre a pessoa singular, Américo Alves Passos, com o NIF ………………, crédito no valor de
€ 22.613,00.
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B) O Oponente, na qualidade de gerente da devedora principal, propôs à Fazenda Nacional a
dação em pagamento dos alegados créditos.
C) A partir de 2004, a actividade da empresa ficou reduzida a pequenos trabalhos pontuais e de
reduzido valor pecuniário.
D) O Oponente não teve possibilidade de evitar que a sociedade chegasse ao ponto de incumprimento fiscal.
E) Após a citação da devedora principal, o Oponente, com autorização do seu Banco, deslocou-se várias vezes ao serviço de finanças para pagar as quantias em dívida, mas deparou sempre com
falhas no sistema que o impediam de liquidar as mesmas”.
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Francisco Jorge Marques Mendes, executado por reversão na qualidade de responsável subsidiário,
no âmbito da execução fiscal n.º 048200601019074, notificado para o exercício do direito de audição
prévia, alegou, em síntese:
1- Quanto à falta de fundamentação do projecto de despacho de reversão:
Alega a Administração Fiscal “a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, mas não
menciona que diligências tomou para tal conclusão”, nem “se encetou diligências junto de eventuais
devedores da responsável originária”, bastando-se com “uma simples enunciação do pressuposto não
fundamentando a sua observância”.
2- Quanto à ausência de responsabilidade do revertido na insuficiência de património da sociedade
devedora originária:
Alegou o oponente que “é manifesto que a situação de incumprimento, em que a devedora originária
se vê envolvida com a administração fiscal, resulta exclusivamente da falta de actividade comercial da
sociedade e do incumprimento de terceiros devedores”.
Com efeito, “A responsável originária tem como actividade comercial, montagem de instalações
eléctricas”, e desde “meados de 2004 a esta parte, vem sofrendo uma forte diminuição da actividade
comercial”(…)” Influenciada pelo acentuado decréscimo da actividade imobiliária, que neste momento
vive um clima económico de estagnação”.
Por outro lado, “A responsável originária viu-se também impossibilitada de honrar todos os compromissos que detinha porque se começaram a verificar diversas situações de incumprimento por parte
dos devedores da responsável originária”.
“Entre outros, a devedora originária tem os seguintes créditos:
- Sobre a sociedade “Os Castros - Comercio de artigos de Desporto, Lda., com o NIF 506 891 038,
crédito no valor de €40 000,00 (quarenta mil euros);
- Sobre a sociedade Veiga & Silva, com o NIF 503 805 599, crédito no valor de € 29 000,00 (vinte
e nove mil euros);
- Sobre a sociedade Estamparia Mendes, Lda, com o NIF 502 246413, crédito no valor de
€ 13 416,86 (treze mil quatrocentos e dezasseis euros e oitenta e seis cêntimos);
- Sobre a sociedade FRAFERINSTAL, com o NIF 506 230 899, crédito no valor de € 8 988,07
(oito mil novecentos e oitenta e oito euros e sete cêntimos);
- Sobre a sociedade D.F.L. Lda., com o NIF 503 289 671, crédito no valor de € 7 846,85 (sete mil
oitocentos e quarenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos);
- Sobre a sociedade Varzeatrónica, Lda, com o NIF 503 629 537, crédito no valor de € 924,21
(novecentos e vinte e quatro euros e vinte e um cêntimos);
- Sobre a pessoa singular, Américo Alves Passos, com o NIF ……………………., crédito no
valor de € 22 613,00 (vinte e dois mil seiscentos e treze euros).
Créditos dos quais a devedora originária é devedora de I.V.A. não obstante ainda não ter recebido
os respectivos créditos”.
Acrescentou ainda o Oponente que para recuperação dos montantes alegados a responsável originária encetou as adequadas diligências, mas sem êxito, pelo que “O responsável subsidiário não teve
possibilidade de evitar que a sociedade chegasse ao ponto de incumprimento fiscal”.
Finalmente, alegou ainda o Oponente que tentou resolver a situação perante a Administração
Fiscal, tendo sido rejeitadas todas as soluções propostas.
O Oponente terminou dizendo que:
“Nos termos que ficam expostos é manifesto a inobservância dos pressupostos da Reversão.
XXXIV — Por um lado existem créditos a favor da sociedade suficientes que permitem liquidar
a dívida fiscal, não se encontrando preenchido o primeiros dos requisitos.
XXXV — Por outro a situação de incumprimento da devedora originária para com a administração
fiscal não resulta de conduta culposa por parte do responsável subsidiário, aqui interessado” (cfr. fls. 36
do PA apenso aos autos).”
Em face da resposta acabada de transcrever parcialmente, a Administração Fiscal manteve o
despacho de reversão dizendo pura e simplesmente que “não demonstrando inequivocamente o não
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exercício da gerência uma vez que constam dos autos elementos que o contradizem”, e “Considerando que o contribuinte (…) foi gerente da executada desde a sua constituição (…) e verificarem-se os pressupostos previstos nos referidos artigos 24º nº1 alínea b) da Lei Geral Tributária e 153º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, reverto a execução contra o gerente acima
identificado.”
Contra este despacho deduziu o ora recorrente Oposição, invocando, entre o mais, que o despacho
de reversão não tomou em consideração os factos alegados pelo Oponente em sede de audição prévia,
falta de fundamentação e a não verificação dos pressupostos da reversão, designadamente, a insuficiência
de bens do devedor principal e a culpa do oponente no incumprimento das obrigações fiscais.
Por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 21 de Fevereiro de 2012, foi a
oposição julgada totalmente improcedente, com base, entre outros, nos seguintes fundamentos:
• “No que tange à eventual falta de indicação dos factos em que a Administração Fiscal funda o
necessário juízo quanto à situação de insuficiência do património da sociedade devedora, compulsado
o despacho de reversão, verifica-se que, ao contrário do que vem alegado pelo Oponente, nos seus
pontos 4. e 5. é fundamentada, de forma expressa, a insuficiência do património da sociedade originária
devedora, na circunstância de os bens penhorados apresentarem um valor substancialmente inferior
ao da quantia exequenda (€ 1.870,00), bens estes que foram também penhorados no âmbito de outro
processo executivo, no qual os mesmo foram, ou serão, objecto de venda judicial.
• “Nesta medida, dúvidas não subsistem quanto à indicação, no despacho posto em crise, de
concretos factos em que se funda a conclusão da verificação do pressuposto da fundada insuficiência,
mostrando-se a decisão fundamentada no seu plano fáctico”.
“(…)”.
• Tendo a reversão contra o Oponente sido determinada a coberto do disposto no art. 24º, nº1,
alínea b), da LGT, “e não vindo por qualquer modo questionado que o Oponente era quem, de facto e
de direito, exercia a gerência no período em que terminou o prazo legal de pagamento das dívidas em
execução, é ao Oponente que compete provar que o não pagamento das dívidas tributárias em execução lhe não foi imputável, sob pena da sua responsabilidade, a título subsidiário, pelo pagamento das
referidas dívidas”;
• “Nestas situações, o ónus da prova impende sobre o revertido, o qual, por forma a afastar a sua
responsabilidade, deverá alegar, e provar, a existência de factos passíveis de demonstrar que lhe não
foi imputável o não pagamento das dívidas tributárias no período em que exerceu a gerência”.
• “(…)”
• “Assim compreendido o âmbito de actuação da Fazenda Pública, mister é concluir que o despacho de reversão não se mostra inquinado pelo vício de falta de fundamentação que lhe é imputado
pelo Oponente”.
• Quanto à alegação do revertido “de o despacho de reversão não ter tomado em consideração
os factos alegados pelo Oponente em sede de audição prévia, a sentença recorrida considerou haver
“violação do direito de audição, corporizada na ausência de posição expressa relativamente aos factos
invocados pelo Oponente quanto à eventual existência de créditos da devedora originária e à ausência
de culpa do Oponente”, mas concluiu pela irrelevância do vício formal e não anulação do despacho de
reversão, com fundamento no princípio do aproveitamento do acto administrativo.
• Tudo isto porque impendia sobre o oponente a demonstração dos factos por si alegados, o que
não aconteceu, quer quanto à falta de culpa do oponente pela não existência de património da sociedade
devedora.
• “(…) competia ao Oponente, em face da presunção legal de imputabilidade do não pagamento
de que é beneficiária a Administração Tributária, provar que o não pagamento das dívidas tributárias em
execução lhe não foi imputável, sob pena da sua responsabilidade, a título subsidiário, pelo pagamento
das referidas dívidas”, o que não aconteceu.
Contra este entendimento vem o presente recurso, tendo o Oponente ora recorrente, alegado, em
síntese que “(…) in caso, não tem aplicabilidade o princípio do aproveitamento dos actos administrativos”, e que “deveria o tribunal a quo ter conhecido e declarado a invalidade do despacho de reversão
da execução fiscal e consequentemente a invalidade dos actos subsequentes”.
Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso,
nos termos das disposições conjugadas constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, o objecto
do presente recurso consiste em saber se no caso em apreço a sentença recorrida incorreu em erro de
direito ao fazer aplicação do princípio do aproveitamento do acto administrativo.
2.2. Da análise do erro de julgamento quanto à aplicação do princípio do aproveitamento do acto
administrativo
O direito de audição de que gozam os contribuintes, consagrado no art. 60º nº1, da LGT, constitui
direito constitucional aplicado ao procedimento tributário, enquanto corolário do princípio da participação dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações da Administração Pública que lhe digam
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respeito, visando assegurar uma tutela preventiva contra qualquer lesão dos seus direitos ou interesses
(art.267º, nº5, da CRP).
Segundo o disposto no n.º 7 do art. 60º da LGT, “os elementos novos suscitados na audição dos
contribuintes são tidos obrigatoriamente em conta na fundamentação da decisão”.
Em anotação a este preceito, DIOGO LEITE CAMPOS/BENJAMIM RODRIGUES E JORGE
DE SOUSA (1), ponderam que “A apresentação destes elementos novos, se se tratar de elementos
atinentes à matéria de facto, poderá justificar a realização de novas diligências que deverão ser
realizadas, oficiosamente ou a requerimento dos interessados, caso se devam considerar como
convenientes para apuramento da matéria factual em que deve assentar a decisão (arts. 58º da LGT
e 104º do CPA)”.
Mais acrescentam os mencionados autores que “A obrigatoriedade de ter em conta estes elementos novos, na fundamentação da decisão, traduz-se em eles deverem ser mencionados e apreciados”,
sendo que “a falta de apreciação dos elementos factuais ou jurídicos novos invocados pelos interessados constituirá vício de forma, por deficiência de fundamentação, susceptível de levar à anulação das
decisão do procedimento”.
Acontece que estando em causa vícios procedimentais geradores de mera anulabilidade, como é o
caso da violação do art. 60º da LGT, admite-se, por força do princípio geral de direito administrativo do
aproveitamento do acto, que, por razões de segurança jurídica e, sobretudo, de economia processual, o
acto administrativo, apesar de inválido, não deve ser anulado quando, designadamente, o seu conteúdo
“não possa ser outro e não haja interesse relevante na anulação” ou “quando se comprove sem margem
para dúvidas que o vício formal não teve qualquer influência na decisão” (2)
No mesmo sentido, este Supremo Tribunal tem firmado uma sólida jurisprudência no sentido
de que os vícios de forma não impõem, necessariamente, a anulação do acto a que respeitem, e que
as formalidades procedimentais essenciais se degradam em não essenciais se, apesar delas, foi dada a
satisfação aos interesses que a lei tinha em vista ao prevê-las (3) e que designadamente a omissão do
dever de audiência prévia não será invalidante da decisão final nos casos em que, através de um juízo
de prognose póstuma, o tribunal possa concluir, sem margem para dúvidas, que a decisão tomada era
a única concretamente possível (4).
Em face do exposto, importa considerar se no caso em apreço estavam reunidos os pressupostos
para a aplicação do princípio do aproveitamento do acto.
Vejamos.
Recorde-se que o ora recorrente, na resposta ao direito de audição, invocou designadamente
diversos créditos da devedora originária, devidamente quantificados, sobre outros sujeitos passivos
de IVA expressamente identificados e em abstracto susceptíveis de inquinarem o pressuposto da fundada insuficiência dos bens penhoráveis daquela, determinante da legalidade da reversão (art. 23º,
n.º 3, LGT).
Por outro lado, para afastar a culpa quanto à situação da devedora originária, o recorrente alegou
que a situação de incumprimento resultava exclusivamente da falta de actividade comercial da sociedade
e do incumprimento de terceiros devedores.
Na sentença recorrida pode ler-se que “a concretização do direito de audição impõe que a Administração proceda, pelo menos, a uma apreciação dos fundamentos que são invocados pelo ouvido,
sob pena de não se mostrar cumprida a formalidade legal”. Por outro lado, conclui-se que “cotejado
o teor do direito de audição que foi exercido pelo Oponente, com o teor do despacho final que determinou a reversão”, se verifica que “o despacho de reversão não externou qualquer apreciação quanto
aos fundamentos que são alegados no direito de audição, nomeadamente no que concerne à eventual
existência de créditos da devedora originária e à ausência de culpa do Oponente, pelo que se mostra
violado o direito de audição prévia, e o correspondente princípio da participação, previsto nas disposições da L.G.T. já indicadas”.
Não obstante o exposto, o Mmº Juiz “a quo” acabou por concluir pela improcedência do alegado
vício imputado ao despacho de reversão, por aplicação do princípio do aproveitamento do acto administrativo.
Para tanto ponderou o Mmº Juiz “a quo” que “a violação do direito de audição, corporizada na
ausência de posição expressa relativamente aos factos invocados pelo Oponente quanto à eventual existência de créditos da devedora originária e à ausência de culpa do Oponente, tendo presente as regras
de distribuição do ónus probatório que fazem impender sobre o revertido à demonstração dos factos
por si invocados, apenas teria como consequência a repetição do acto de reversão, e com o mesmo
sentido e alcance do acto de reversão que foi praticado, em resultado da ausência de qualquer impulso
probatório do revertido quanto à matéria que por si foi alegada”.
E a sustentar a aplicação do princípio do aproveitamento do acto administrativo acrescenta-se, na
douta sentença recorrida, que “Tal conclusão quanto à inutilidade da anulação do acto, surge reforçada,
mediante um raciocínio de prognose póstuma feita pelo Tribunal, atenta a circunstância de o Oponente
continuar, no âmbito do presente processo de Oposição, a não fazer qualquer prova da factualidade que
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por si foi alegada em sede procedimental, factualidade esta que vem reiterada na petição inicial, mas
sem sucesso probatório, atenta a decisão de facto proferida nesta sentença”.
Ora, salvo o devido respeito, não podemos acompanhar o raciocínio seguido na sentença recorrida quanto à verificação dos pressupostos exigidos pela doutrina e jurisprudência para a aplicação do
princípio do aproveitamento do acto administrativo, pelas razões que passamos a adiantar.
Em primeiro lugar, a sentença recorrida incorre em erro de direito ao concluir que cabia ao oponente fazer prova no âmbito da Oposição da factualidade por si alegada em sede procedimental. Se é
verdade que cabia ao oponente carrear para o procedimento em sede de audiência a prova da factualidade por si alegada tendente a demonstrar quer a existência de créditos da devedora originária quer
quanto à alegada falta de culpa pela não existência de património da sociedade devedora, a questão
está precisamente em que nada teria impedido que o ora recorrente pudesse em sede de diligências
complementares suprir a omissão dos pertinentes elementos de prova, se a Administração Fiscal o
tivesse permitido como era seu dever.
Como bem se pode ler no Parecer do Ministério Público, atrás referenciado, “(…) a administração tributária deve realizar todas as diligências necessárias à descoberta da verdade material,
sem subordinação à iniciativa do contribuinte, podendo utilizar todos os meios de prova admitidos em direito (arts. 58º e 72º LGT)”, pelo que “o juízo formulado na sentença sobre a falta de
comprovação dos créditos invocados (nos precisos limites da prova produzida no processo) não é
impeditivo de diversa apreciação a efectuar pela administração tributária, perante melhor prova a
apresentar no decurso do procedimento conducente ao proferimento/não proferimento do despacho
de reversão”.
Não pode, pois, o Tribunal, substituindo-se à Administração Fiscal, pretender suprir em sede de
processo judicial tributário a preterição de um vício que ocorreu no procedimento impondo ao particular o ónus de carrear para esse processo diligências de prova cuja sede própria deveria ter ocorrido
aquando do exercício de audiência prévia.
Ainda segundo o douto Parecer do Ministério Público, a observância do direito de audiência
“não se esgota num ritual inócuo, no qual recai sobre os argumentos e documentos apresentados pelo
contribuinte sobranceira indiferença, antes exige a sua análise pela administração, por forma a tomar
visível que a decisão do procedimento resulta de uma transparente ponderação dos elementos de facto
e de direito submetidos à sua apreciação”.
Em segundo lugar, como vimos, a preterição do direito de audição, por via da aplicação do
princípio do aproveitamento do acto administrativo, apenas é admissível quando a intervenção do
interessado no procedimento tributário for inequivocamente insusceptível de influenciar a decisão
final, o que acontece em geral nos casos em que se esteja perante uma situação legal evidente (5)
ou se trate de actividade administrativa vinculada. E, mesmo aqui, constitui jurisprudência deste
Supremo Tribunal que “(…) pode ainda ser possível, em certos casos de actividade vinculada,
admitir a influência da participação do interessado no sentido daquela. Consequentemente, a formalidade em causa (essencial) só se degrada em não essencial, não sendo, por isso, invalidante da
decisão, nos casos em que a audiência prévia não tivesse a mínima probabilidade de influenciar
a decisão tomada, o que impõe o aproveitamento do acto - utile per inutile non viciatur - já que,
como se salientou, a audiência dos interessados não é um mero rito procedimental.” (cfr. o Acórdão
de 14/5/2003, recurso n.º 317/03).
Ora, acontece que, no caso em apreço, não estamos sequer perante actividade vinculada.
Com efeito, a reversão contra o Oponente, ora recorrente, foi determinada a coberto do disposto
no art. 24º, n.º1, alínea b), da LGT, que dispõe que “os administradores, directores e gerentes e outras
pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas
colectivas, entes fiscalmente equiparados são subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:
(b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período
de exercício do cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.”
O art. 23º da LGT descreve o procedimento de execução da responsabilidade subsidiária, cujos
pressupostos se encontram no art. 24º do mesmo normativo, estabelecendo no seu n.º 1 que “a responsabilidade subsidiária efectiva-se por reversão do processo de execução fiscal”, dispondo o n.º 2 que
“A reversão contra o responsável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens penhoráveis
do devedor principal e dos responsáveis solidários, sem prejuízo do benefício da excussão”. Por sua
vez, o n.º 2 do artigo 153º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) preceitua que:
“O chamamento à execução dos responsáveis subsidiários depende da verificação de qualquer das
seguintes circunstâncias:
a) Inexistência de bens penhoráveis do devedor e seus sucessores;
b) Fundada insuficiência, de acordo com os elementos constantes do auto de penhora e outros
de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do devedor para a satisfação da dívida
exequenda e acrescido.”
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A utilização do conceito indeterminado “insuficiência” de bens associada à exigência de que tal
insuficiência seja “fundada” exige, como ficou consignado no Acórdão do STA de 12/4/2012, proc
n.º 257/12, que “O órgão de execução fiscal está vinculado a fazer uma investigação aprofundada
sobre a existência de bens no património do devedor originário ou dos eventuais responsáveis solidários, (…)”.
Por outro lado, a lei não só exige uma “fundada insuficiência”, como fixa alguns critérios para
se formular o juízo de insuficiência, ao mandar atender aos valores constantes do auto de penhora e
outros elementos que a administração tributária disponha.
Considerando o exposto, significa que também por esta via, em face dos novos elementos
factuais apresentados pelo ora recorrente, na resposta ao direito de audiência, impendia sobre a
Administração Fiscal ter apreciado e valorado os mesmos e requer inclusivamente, se tal considerasse necessário, diligências complementares (6), suprindo as omissões e insuficiências da instrução.
Em anotação ao art. 104º do CPA, que tem como epígrafe “Diligências complementares”, MÁRIO
ESTEVES DE OLIVEIRA E OUTROS (7) ponderam que “entre as diligências complementares a
que se refere este preceito”, sobretudo perante questões que tenham sido suscitadas ex novo,”pode
incluir-se (…) dar nova audiência (e em termos formais), com respeito das exigências e prazos da
lei”, desde que seja relevante.
Acontece que, no caso em apreço, a Administração Fiscal fez tábua rasa quanto aos elementos
factuais novos aduzidos pelo oponente, omitindo qualquer valoração e apreciação dos mesmos na fundamentação da decisão final, com violação do disposto no art. 60º, n.º 7, da LGT, que impõe, recorde-se,
que os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes sejam tidos em conta obrigatoriamente
na fundamentação da decisão. E, além do mais, em face da invocação de elementos factuais novos
abstractamente pertinentes, também não deu qualquer passo no sentido de completar a instrução com
outras diligências instrutórias.
Perante o circunstancialismo do caso em apreço, afigura-se que não é possível concluir-se com
segurança que o interessado não pudesse apresentar provas sobre os factos alegados e pronunciar-se
sobre questões relevantes, com eventuais reflexos no sentido da decisão final. Assim sendo, não obstante
a Administração Fiscal ter formalmente dado início ao procedimento de audição do interessado, do
ponto de vista material deparamo-nos com o incumprimento da formalidade inserta no n.º 7 do art. 60º
da LGT, que se revela, no caso, essencial, o que torna inaplicável o princípio do aproveitamento do
acto administrativo.
Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 30/3/2011, proc n.º 877/09,
referindo-se à aplicação do princípio do aproveitamento do acto administrativo, “(…) apenas
nas situações em que não se possam suscitar quaisquer dúvidas sobre a irrelevância do exercício
do direito de audiência sobre o conteúdo decisório do acto pode ser efectuada aplicação daquele
princípio”.
Sendo assim, é de concluir que não foi correcta a aplicação do referido princípio do aproveitamento do acto, porque não estando em causa uma solução legal evidente, nem uma actuação
vinculada, as insuficiências da instrução do procedimento de reversão não são de molde a poder
afirmar-se com segurança que o despacho final de reversão teria de ter necessariamente aquele
conteúdo e não outro.
Em face do exposto, o recurso merece provimento, devendo a sentença recorrida ser revogada,
com a consequente procedência da oposição e anulação do despacho de reversão, por violação do
direito de audiência consagrado no art. 60º da LGT, em especial, os nºs 1 e 7, e os arts. 58º do CPTT
e 104º do CPA.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e, nesta sequência,
julgar procedente a oposição, com a anulação do despacho de reversão.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Cfr. Lei Geral Tributária, Anotada e Comentada, 4ª ed., encontro da escrita, editora, 2012, p. 513.
(2) Cfr. VIEIRA DE ANDRADE; Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., Coimbra, 2011, p. 179.
(3) Cfr. entre outros, o Acórdão do STA de 30/3/2011, proc n.º 877/09, com vasta jurisprudência referenciada.
(4) Cfr. entre outros, o Acórdão do STA de 30/3/2011, proc n.º 877/2011, e os Acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do STA de 9/2/1999, recurso n.º 39.379 e de 12/12/2001, recurso n.º 34981.
(5) Cfr. Acórdão do STA de 15/2/2007, proc n.º 1071/06.
(6) Nos termos do disposto no art. 104º do CPA “Após a audiência, podem ser efectuadas, oficiosamente ou a pedido dos
interessados, as diligências complementares que se mostrem convenientes”.
(7) Cfr. Código do Procedimento Administrativo, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2007, pp. 467-68.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Revisão da matéria tributável. Legitimidade. Cabeça de casal. Representação. Herança.
Impugnabilidade do acto de liquidação efectuado com base no acordo de fixação
da matéria tributável.
Sumário:
I — O cabeça de casal tem poderes de administração da herança, até à sua liquidação e partilha (artigo 2079.º do CC), pelo que tem legitimidade para intervir nos
procedimentos tributários e processos tributários, em representação da herança,
de acordo com o disposto nos artigos 3.º, n.º 1 do CPPT, 15.º e 16.º, n.º 3, ambos
da LGT.
II — A inimpugnabilidade do acto de liquidação efectuado com base no acordo de
fixação da matéria tributável (artigos 86.º, n.º 4 e 92.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária) limita-se ao respectivo quantum, sendo que poderá constituir fundamento
de impugnação por parte do sujeito passivo qualquer ilegalidade susceptível de
conduzir à sua anulação, nomeadamente a falta de fundamentação.
III — Admitindo a sindicabilidade da fundamentação, no caso concreto dos autos deve
a mesma ter-se por cumprida se os peritos explicitaram, ainda que sumariamente,
as razões da fixação do montante dos proveitos e dos custos.
Processo n.º 550/12-30.
Recorrente: Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Adelaide Catarina da Cruz Quintã, na qualidade de herdeiros
de Manuel Alcides Rosa Quintã, melhor identificados nos autos, vêm recorrer da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra de 14 de Fevereiro de 2012, que julgou improcedente a impugnação
judicial deduzida contra as liquidações adicionais de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
e respectivos juros compensatórios, no montante € 22.508,38.
Terminam as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. O cabeça-de-casal tem poderes de mera administração ordinária da herança, não tendo poderes
de disposição, salvo quanto a frutos ou outros bens deterioráveis e a frutos não deterioráveis, estes na
justa medida da satisfação de certas despesas e encargos.
2. Fora destes casos, e sem prejuízo do disposto no artigo 2078º (legitimidade de o herdeiro desacompanhado poder reclamar para a herança a propriedade de um qualquer bem), os direitos relativos
à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros e contra todos os herdeiros
(art. 2091º n.º 1), não podendo, pois, alienar, permutar ou onerar bens ou direitos imputáveis à herança.
3. Regra esta que se aplica ao pagamento do passivo hereditário in genere e às dívidas que especificamente o compõem, bem como à defesa dos direitos contestados, como expressamente refere
OLIVEIRA ASCENSÃO (Sucessões, 4. Ed., 1989, p. 496), sendo indiferente a natureza da dívida
concretamente em causa.
4. A única excepção ao regime de legitimidade do cabeça de casal consta do artigo 154º do CPPT,
sendo que aí, a intenção da lei foi, claramente, a de alargar os poderes legalmente conferidos ao cabeça
de casal, reconhecendo-lhe legitimidade em sede de execução fiscal para a prática de actos — vg. pagamento de dívidas, constituição de garantias, compensação de créditos, penhora de bens — que exorbitam
da esfera de competência que resulta das atrás citadas normas juscivilísticas, tratando-se, no fundo, do
reconhecimento legal de que, a contrario, sem a previsão normativa constante do artigo 154º do CPPT,
os actos praticados em sede de pagamento coercivo das dívidas fiscais tinham de ser praticados pelo
conjunto dos herdeiros, atentos poderes legalmente reconhecidos ao cabeça de casal.
5. O procedimento de revisão da matéria tributável constitui um procedimento que, envolve, ope
legis, uma renúncia ao direito de impugnação da liquidação que seja feita com base na existência de
um acordo em sede de comissão.
6. Esta, configura-se, assim, como um órgão quase-arbitral com poderes para dirimir uma controvérsia de modo definitivo quando for alcançado um acordo quanto à matéria tributável.
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7. Esse acordo, na medida em que envolve a definição de um quantum debetur, por um lado e,
por outro lado, dá origem a um acto inimpugnável, não pode ser concebido como um acto de mera
administração do património hereditário,
8. Nem a lei prevê a possibilidade de intervenção do cabeça de casal nesse procedimento,
9. sendo que, mesmo a admitir-se hipótese contrária, tal acordo apenas poderia ser subscrito por
quem tivesse poderes para dispor do montante da dívida e, mais grave, do direito de impugnação judicial
do acto praticado na sequência desse acordo.
10. Ora, o cabeça de casal não tem poderes, desacompanhado dos restantes herdeiros, intervir num
procedimento que afecta juridicamente o conjunto dos direitos que integram o património hereditário,
da mesma forma que também não teria poderes para renunciar ao direito de impugnar a liquidação ou
para estabelecer por acordo um montante que seja fixado como dívida do património hereditário.
11. Ora, ao dispor desse direito, nos termos do artigo 86º, n.º 4, da LGT, o cabeça-de-casal praticou um acto para o qual a lei não lhe atribui competência, e que, para mais, é um manifesto acto de
disposição porque subtrai ao património hereditário um direito que o integra e que apenas poderia ser
exercido, em conjunto, por todos os herdeiros.
12. Uma vez que o acto em matéria tributária praticado pela cabeça de casal excedeu os limites
dos poderes que a lei lhe atribui, o mesmo não é oponível aos recorrentes, que, assim, podem impugnar
as liquidações em crise.
13. As quais padecem de manifesta falta de fundamentação porquanto não permitem a um destinatário normal, colocado na situação concreta do contribuinte, conhecer o iter cognoscitivo e valorativo
prosseguido pelo autor do acto para o conformar nos termos em que o conformou.
14. Desde logo, de acordo com a fundamentação lavrada no procedimento, fica-se sem saber
porque razão ou razões, sejam elas de facto, de direito, científicas, técnicas, económicas ou de experiência comum, se chegou ao resultado final, nomeadamente, porque é que os peritos concordaram em
considerar como mais representativo o período temporal transcrito no mapa A e bem assim porque é
que atribuíram 40% do valor das vendas.
15. Depois fica-se também sem saber, de forma expressa como é que foram alcançados os valores
dos proveitos, ficando-se sem conhecer a razão de ser de tal procedimento.
16. Ora, mesmo tendo existido um acordo, a lei não subtrai o acto que venha a ser praticado na
sequência deste do dever de fundamentação.
17. Sendo que essa fundamentação sempre será exigida para justificar a actuação da administração perante a definição de uma obrigação assente num crédito de natureza indisponível, que reclama,
precisamente, que se explicitem as causas justificativas do acordo obtido, sendo também por aí que se
deverá aferir se os intervenientes no acordo agiram de acordo com a lei (no caso da administração) e
o mandato que delimitava a sua actuação (no caso do perito do contribuinte).»
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 – O Exmº Procurador-geral Adjunto emitiu parecer, com a seguinte fundamentação:
«Recorrentes: Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Adelaide Catarina da Cruz Quintã
Objecto do recurso: decisões declaratórias constantes de sentença proferida em 14 Fevereiro 2012
com os seguintes conteúdos:
a) improcedência de impugnação judicial deduzida liquidações adicionais de IRS (anos 1999 e
2000) e respectivos juros compensatórios no montante global de €22 508,38; da
b) inadmissibilidade da impugnação judicial deduzida contra as liquidações citadas
FUNDAMENTAÇÃO
1ª Questão decidenda:
Ilegitimidade do cabeça de casal para intervenção no procedimento de revisão da matéria tributável, em representação da herança (art. 91º LGT)
O sujeito passivo originário Manuel Alcides Rosa Quintã faleceu em 8 Julho 2002, antes do início
da acção inspectiva em 30 Setembro 2002 (probatório nº1)
A herança, enquanto unidade referencial que exprime o conjunto das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida, é sujeito passivo em direito tributário (art.18º nº3 LGT; Diogo Leite de
Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa Lei Geral Tributária comentada e anotada
2ª edição revista aumentada e actualizada 2002 p.113)
Como sujeito passivo a herança indivisa tem legitimidade para intervir no procedimento tributário
(art.65º LGT)
O cabeça de casal dispõe igualmente de legitimidade para a intervenção, como representante da
herança, na qualidade de obrigado ao pagamento da dívida tributária (art.9º nº1 CPPT)
O cabeça de casal tem o poder-dever de administração da herança jacente indivisa (arts.2046º e
2079º CCivil)
Como representante da herança indivisa o cabeça de casal tem legitimidade para requerer a revisão da matéria tributável de IRS, no exercício de um poder de administração conducente à redução do
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passivo fiscal que onera aquela (desiderato atingido no caso concreto, mediante redução do rendimento
líquido da categoria B do ano 2000 para € 66 665,00; cf. probatório nº13 fls.98)
2ª Questão decidenda:
Ilegalidade das liquidações do imposto por insuficiência de fundamentação
As liquidações impugnadas resultaram do acordo obtido no processo de revisão da matéria tributável.
Na impugnação das liquidações resultantes do acordo obtido no processo de revisão pode ser
invocada qualquer ilegalidade, apenas estando precludida a apreciação de erro na quantificação ou nos
pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, compreendidos no âmbito daquele acordo
(art.86º nº4, 91º nº14 e 92º nº3 LGT)
O tribunal está vinculado à apreciação do fundamento invocado a título subsidiário (falta de
fundamentação formal dos actos de liquidação), não abrangido pela preclusão de conhecimento supra
indicada.
A intervenção do STA-SCT como tribunal de revista, com poderes de cognição restritos à matéria de direito, obsta ao conhecimento da questão em substituição do tribunal de ia instância (art.762º
nº2 CPC na redacção DL n.º 329-A/95,12 Dezembro; neste sentido Jorge Lopes de Sousa Código de
Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 6ªedição 2011 p.364).
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento parcial.
A decisão de improcedência da impugnação judicial com fundamento na ilegitimidade do cabeça
de casal deve ser confirmada
A decisão de inadmissibilidade da impugnação judicial com fundamento na insuficiência da
fundamentação das liquidações deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução
do processo ao tribunal recorrido para conhecimento da questão»
4 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
5- Em sede factual apurou-se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. A Administração Tributária [em cumprimento da ordem de serviço nº36.882, de 22 de Agosto
de 2002] encetou a 30 de Setembro de 2002 uma acção inspectiva a Manuel Alcides Rosa Quintã que,
todavia, falecera a 8 de Julho desse ano.
2. A morte daquele ocorreu sem que tivesse formulado testamento ou outra disposição de última
vontade, tendo-lhe sucedido sua mulher, Maria Otília da Cruz Pedreiro Rosa, com quem se encontrava
casado em primeiras núpcias de ambos sob o regime de bens de comunhão de adquiridos, bem como
seus dois filhos, os Impugnantes Filipe Ricardo da Cruz Quintã e Adelaide Catarina da Cruz Quintã,
todos como tal habilitados por escritura de 7 de Outubro desse mesmo ano.
3. A acção inspectiva teve âmbito geral, versou sobre os anos de 1999, 2000 e 2001 e sobre Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Imposto sobre o Valor Acrescentado, sendo que a
actividade que aquele desenvolvera era a de comércio por grosso de matérias primas agrícolas, animais
vivos e outros [CAE 51.110], desenvolvendo ainda, como actividade secundária, a de extracção de
areias, encontrando-se enquadrado no regime normal trimestral, para efeitos de Imposto sobre o Valor
Acrescentado.
4. A acção inspectiva fora suscitada pelo processo penal então pendente no Tribunal Judicial da
comarca de Cantanhede, com o nº699/98, cujo objecto contendia com a extracção ilegal de inertes, nomeadamente areias, na área protegida das Dunas da Tocha, em que o falecido era suspeito ou arguido de
ter de algum modo nisso participado, quando, por outra parte, não declarara à Administração Tributária
rendimentos que dessa actividade tivesse auferido; igualmente foi a acção inspectiva suscitada pelo
facto de o falecido ter sido declarado falido, sendo que os bens de que usufruía pertenciam à sociedade
de direito britânico, Baymatic Services Limited, sediada nas Ilhas de Turk e Caicos.
5. No âmbito da aludida acção falimentar, com o nº203/2001 da 2ª Secção daquele Tribunal, o
falecido e sua mulher haviam sido declarados insolventes, por decisão de 7 de Novembro de 2001,
tendo sido justificados créditos em valor superior a 30.000.000$00, tendo igualmente sido apreendidos
para a massa, além de móveis, sete prédios, entre rústicos e urbanos.
6. Os créditos ali reclamados seriam todos extrajudicialmente satisfeitos, vindo a ser levantados
os efeitos pessoais da insolvência e reabilitada a viúva (havia já então falecido seu marido), bem como
levantada a apreensão de bens, por decisão de 26 de Maio de 2003, que finalizou tal processo.
7. No decurso do processo falimentar fora igualmente interposta impugnação pauliana das alienações a favor da sociedade de direito estrangeiro referida no ponto 4., que foram declaradas inoponíveis
em relação à massa falida.
8. Sob o contexto descrito no ponto 2., as notificações do procedimento inspectivo de início e de
apresentação de documentos seriam efectuadas na pessoa da referida viúva, cabeça de casal da herança
aberta por óbito do marido, que continuou por partir, bem como na do mencionado Impugnante.
9. Todavia, nenhum deles pôde apresentar nem soube indicar onde a documentação da escrita do
falecido, como livros e registos.
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10. Assim, porque pelo menos relativamente à actividade de extracção de areias, de que houvera
confirmação de ter sido exercida no triénio objecto de inspecção, a Administração Tributária, para além
de ter efectuado correcções aritméticas (restritas ao ano de 2000), socorreu-se de métodos indirectos,
sob a falta daquela documentação e de declarações para efeito de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares e de Imposto sobre o Valor Acrescentado, naqueles anos, do falecido (à excepção
da declaração para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas singulares do ano de 2001, que
contudo não continha anexo «C», referente à sua actividade).
11. Formuladas as propostas para fixação de matéria tributável para aquele triénio, pelo modo
acima indicado no relatório final da acção de 10 de Dezembro de 2002, viriam a ser aprovadas por
despacho do dia 13 seguinte.
12. Notificada de tanto, a cabeça de casal suscitou procedimento de revisão em 20 de Fevereiro
de 2003, invocando, em suma, sem embora pôr em causa o recurso a métodos indirectos, o excesso
nos rendimentos colectáveis ali determinados para os anos de 2000 e 2001; assim, arguiu o critério
utilizado para o seu apuramento de desfasado da realidade e das regras económicas de experiência
comum, a mostragem de base inválida, incompreensível a desconsideração dos necessários custos,
ou a anulação de facturas, ou a característica de descontinuidade própria do exercício da actividade
cujos rendimentos se pretendia determinar, o preço por metro quadrado de areia adoptado, tudo enfim,
levando àquele excesso.
13. Na reunião final da comissão, naquele procedimento, de 30 de Abril de 2003, os peritos chegaram a acordo, sob os seguintes pressupostos e conclusões:
«3) Estando excluída a hipótese de analisar os documentos antes referidos [de escrita da actividade
do de cuius] para averiguar do eventual exagero da quantificação dos valores tributáveis, os peritos
consideram o seguinte:
a) não põem em causa a tributação por avaliação indirecta, visto que não existem elementos de
escrita de suporte das operações comerciais efectuadas;
b) a metodologia de quantificação dos valores tributáveis, baseada nos documentos requisitados às
tipografias (conforme mapa D, anexo 11, fls.222) do relatório de inspecção e nos documentos comprovadamente emitidos, obtidos através dos cruzamentos de informação com diversos clientes do sujeito
passivo, apenas merece reparo no aspecto de se admitir que todos os impressos de facturas requisitados
às tipografias foram considerados como emitidos a clientes, já que isso não resulta necessariamente
do cruzamento dos dados obtidos através dos seus clientes e que se encontram juntos ao relatório de
inspecção;
c) conforme se verifica no mapa A, em anexo V, fls.35 do relatório, prova-se no processo que
o sujeito passivo utilizou facturas dos livros requisitados com a numeração 2501 e 5000 e de outro
tipo de facturas (destinadas a facturas globais compreendendo diversas guias de remessa) requisitadas
com a numeração 1 e 250 (mapa D antes referido em requisição à Gráfica Mirense). Resulta do mapa,
construído a partir dos dados recolhidos de clientes, que a factura nº2701 foi emitida em 08/04/2000 e
que a factura 3164 foi emitida a 14/09/2000;
d) subsistindo incerteza quanto à utilização da totalidade dos impressos das facturas requisitadas, critério este que fundamentou os cálculos de quantificação dos valores tributáveis no relatório do
exame à escrita (veja-se o ponto V do relatório de fls.12 a 16) os peritos concordaram em considerar
como mais representativo esse período temporal transcrito no mapa A, em que são conhecidas facturas
emitidas pelo sujeito passivo, e em fazer extrapolações do resultado para o período restante do ano de
2000 e para o ano de 2001;
e) nessa linha de pensamento, constata-se que entre a primeira factura com o nº2701 e a última,
com o nº3164, vão 464, a que acresce a factura 22-A da outra série de facturas, somando assim 465
facturas presumivelmente emitidas nesse período, que corresponde ao período de 160 dias. Extrapolando para todo o ano, resulta o número estimado de 756 facturas emitidas (464/160x260). Nos cálculos
considerou-se 260 dias úteis (52 semanas x5 dias).
4. Considerando que o valor médio de cada factura do mapa A é de €146,97, conforme ponto V.7
do relatório de inspecção, fls.14, teremos o volume de negócios anual estimado de €111.109,00 (756
facturas de valor médio de €146,97).
5) Os peritos reconhecem também que a actividade comportou necessariamente custos, com
remoção de areias e preparação de caminhos, que exigem trabalhos com máquinas escavadoras, tendo
associados custos com a sua compra ou aluguer e despesas inerentes de combustíveis, e mão de obra,
a que atribuem 40% do valor das vendas, na falta de qualquer documentação de suporte.
6) Resulta assim o rendimento líquido em sede de IRS, categoria B (em euros):
Ano de 2000
a) Proveitos ………………………………….111.109,00
b) Custos ………………………………………44.444,00
c) Rendimento Líquido ………………………66.665,00
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Ano de 2000. Tendo em conta que a empresa está enquadrada no regime simplificado de tributação
(no cadastro da DGCI consta que não tem contabilidade organizada):
a) Proveitos …………………………………………111.109,00
b) Rendimento Tributável …………………………..22.221,80
7) Em sede de IVA, a base de incidência em cada um desses anos será de €1 11.109,00. Tendo
no entanto em conta que, conforme mapa A em anexo V e conclusões do relatório (ponto 1.2, fls.5)
que no ano de 2000 a importância de € 572,66 (114.809$00) resulta de IVA liquidado e não entregue
(correcções técnicas por avaliação directa), sendo €462,3 1 referentes ao 2º trimestre de 2000 e €110,35
ao 3º trimestre desse ano.
8) Relativamente aos valores do ano de 1999 o perito do contribuinte não pôs em causa os valores
fixados pelo que os mesmos se mantêm.
9) EM CONCLUSÃO, os peritos acordam:
a) com os pressupostos da tributação por avaliação indirecta, nos três exercícios de 1999, 2000
e 2001;
b) em não alterar os valores fixados para o ano de 1999;
c) em sede de IRS, alterar o rendimento líquido da categoria B do S. P. com o NIF ……………….,
para €66.665,00 no ano de 2000 e de €22.221,80 no ano de 2001, de que resulta o rendimento global
líquido do primeiro ano de igual montante e no segundo ano de €22.693,83 (este último ano inclui
472,03 de rendimento líquido categoria A).
O rendimento líquido da cat. B do ano de 2000 já inclui os 3.380,35 de correcções aritméticas
(ver fls.4 do relatório);
d) em sede de IVA alterar o imposto em falta:
- no ano de 2000 o montante de €18.315,87. Este valor resulta do volume de negócios de 111.109,00,
que à taxa de 17%, produz o montante de €18.888,53, abatido de €572,66 tributado por avaliação directa,
dos quais €461,31 referentes ao 2º trimestre e €110,35 do 3º trimestre, O imposto devido reparte-se
pelos períodos seguintes:
1º trimestre ……………………€4.722,13
2º trimestre…………………… €4.259,82
3º trimestre ……………………€4.611,79
4º trimestre …………… ……...€4.722,13
- no ano de 2001 o montante de €18.888,53. Este valor resulta da base tributável de 111.109,00,
que à taxa de 17%. O imposto devido reparte-se pelos períodos seguintes:
1º trimestre…………… €4.722,13
2º trimestre ……………€4.722,13
3º trimestre…………… €4.722,13
4º trimestre…………… €4.722,14»
14. Relativamente ao ano de 1999, e sob os critério e método referidos na ata, o relatório inspectivo havia concluído que:
«[em sede de IRS} a correcção proposta ao lucro tributável declarado é de €9.700,02 (1.944.679$00).
O valor apurado corresponde a 1.830m3 de areia extraída e comercializada, atendendo ao preço médio
por metro cúbico presumido (9.700,02/€5,30).» e,
em sede de IVA (a uma taxa de 17%):
€2351,52 nos 1º e 2º trimestres = €399,76 em cada um
€2.498,49 nos 3º e 4º trimestres = €434,74 em cada um,
Sendo assim de «um total de IVA não liquidado de €1.649,00»
15. Na sequência do descrito acordo, a Administração Tributária viria a elaborar, além do mais,
as seguintes liquidações adicionais de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares:
- relativa ao ano de 1999, com o nº5333817236, de 10 de Setembro de 2003, com dívida de imposto
de €1314,84, sendo €203 a título de juros compensatórios, e com prazo de pagamento terminando a
27 de Novembro de 2003;
- relativa ao ano de 2000, com o nº5333817424, de 10 de Setembro de 2003, com dívida de imposto
de €21.193,54, sendo €2.141,18 a título de juros compensatórios, com prazo de pagamento terminando
a 27 de Novembro de 2003;
16. Os Impugnantes, que não participaram no procedimento de revisão, apresentaram a petição
inicial da presente impugnação a 2 de Dezembro de 2003.
6. Do objecto do recurso:
Inconformados com a douta sentença do TAF de Coimbra a fls. 89 a 110 dos autos, vêm os recorrentes interpor recurso para este Tribunal da decisão que julgou improcedente a impugnação por
eles deduzida, por ter considerado não só, ter a cabeça de casal (Maria Otília da Cruz Pedreiro Rosa)
legitimidade para promover o procedimento de revisão da matéria tributável nos termos do artº 91º
da LGT, como também por ter considerado serem as liquidações, nos termos em que vêm postas em
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causa, inimpugnáveis, posto que assentes nos termos do acordo obtido no procedimento de revisão da
matéria tributável, conforme o disposto no artº 86º, n.º 4 da Lei Geral Tributária.
Tanto quanto se apura das conclusões das respectivas alegações, que, como é sabido, delimitam
o objecto do recurso, são as seguintes as questões que os recorrentes vêm submeter à apreciação deste
Supremo Tribunal:
1ª – Saber se é legítima ou ilegítima a intervenção do cabeça de casal nos procedimentos tributários em representação da herança, desacompanhado dos demais herdeiros, nos termos estabelecidos
nos artºs 61º e 91º da LGT.
2ª – Saber se está suficientemente fundamentado o acordo dos peritos que sancionou a fixação
da matéria tributável.
Vejamos então a primeira questão:
6.1 Insurgem-se os recorrentes contra a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal alegando a
ilegitimidade da cabeça de casal para o respectivo procedimento, e invocando, em síntese, os seguintes
argumentos:
a) O cabeça de casal tem poderes de mera administração ordinária da herança, não tendo poderes
de disposição, salvo quanto a frutos ou outros bens deterioráveis e a frutos não deterioráveis, estes na
justa medida da satisfação de certas despesas e encargos, pelo que, fora destes casos, e sem prejuízo do
disposto no artigo 2078ºdo CC os direitos relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por
todos os herdeiros e contra todos os herdeiros (artº. 2091º, n.º 1), não podendo, pois, alienar, permutar
ou onerar bens ou direitos imputáveis à herança.
b) a única excepção ao regime de legitimidade do cabeça de casal consta do artigo 154º do CPPT,
sendo que aí, a intenção da lei foi, claramente, a de alargar os poderes legalmente conferidos ao cabeça
de casal, reconhecendo-lhe legitimidade em sede de execução fiscal para a prática de aptos que exorbitam da esfera de competência que resulta das atrás citadas normas juscivilísticas.
c) constituindo o procedimento de revisão da matéria tributável uma renúncia ao direito de impugnação da liquidação que seja feita com base na existência de um acordo em sede de comissão esse
acordo, na medida em que envolve a definição de um quantum debetur, por um lado e, por outro lado,
dá origem a um ato inimpugnável, não pode ser concebido como um ato de mera administração do
património hereditário, nem a lei prevê a possibilidade de intervenção do cabeça de casal nesse procedimento, d) sendo que, mesmo a admitir-se hipótese contrária, tal acordo apenas poderia ser subscrito
por quem tivesse poderes para dispor do montante da dívida e, mais grave, do direito de impugnação
judicial do ato praticado na sequência desse acordo, sendo certo que o cabeça de casal não tem poderes,
para, desacompanhado dos restantes herdeiros, intervir num procedimento que afecta juridicamente o
conjunto dos direitos que integram o património hereditário, da mesma forma que também não teria
poderes para renunciar ao direito de impugnar a liquidação ou para estabelecer por acordo um montante
que seja fixado como dívida do património hereditário.
e) Ora, estando em causa um manifesto ato de disposição, porque subtrai ao património hereditário um direito que o integra e que apenas poderia ser exercido, em conjunto, por todos os herdeiros, o
cabeça de casal excedeu os limites dos poderes que a lei lhe atribui, e, assim, o mesmo não é oponível
aos recorrentes, que, assim, podem impugnar as liquidações em crise.
A questão nestes termos suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi
apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão de 5/07/2012,
no processo n.º 488/13, subscrito pelo presente relator, pelo que se acompanhará a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios, e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do
direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).
Assim e como se disse naquele aresto, são as seguintes as normas de direito civil sobre esta
matéria:
«ARTIGO 2079º (cabeça de casal)
A administração da herança, até à sua liquidação e partilha, pertence ao cabeça de casal.
ARTIGO 2091º (Exercício de outros direitos)
1. Fora dos casos declarados nos artigos anteriores, e sem prejuízo do disposto no artigo 2078º,
os direitos relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros ou contra
todos os herdeiros.
2. O disposto no número anterior não prejudica os direitos que tenham sido atribuídos pelo testador
ao testamenteiro nos termos dos artigos 2327º e 2328º, sendo o testamenteiro cabeça de casal.
ARTIGO 2097º (Responsabilidade da herança indivisa)
Os bens da herança indivisa respondem colectivamente pela satisfação dos respectivos encargos.
Porém, em matéria tributária, existem normas próprias, nomeadamente as seguintes:
ARTIGO 3º (CPPT) Personalidade e capacidade tributárias
1.A personalidade judiciária tributária resulta da personalidade tributária.
2. A capacidade judiciária e para o exercício de quaisquer direitos no procedimento tributário tem
por base e por medida a capacidade de exercício dos direitos tributários.
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ARTIGO 8.º (CPPT) Representação das entidades desprovidas de personalidade jurídica
mas que dispõem de personalidade tributária e das sociedades ou pessoas colectivas sem representante conhecido
1. As entidades desprovidas de personalidade jurídica mas que disponham de personalidade tributária são representadas pelas pessoas que, legalmente ou de facto, efectivamente as administrem.
ARTIGO 9º (CPPT) Legitimidade.
1. Têm legitimidade no procedimento tributário, além de administração tributária, os contribuintes, incluindo substitutos e responsáveis outros obrigados tributários, as partes dos contratos fiscais e
quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido.
Artigo 15.º (LGT) Personalidade tributária
A personalidade tributária consiste na susceptibilidade de ser sujeito de relações jurídicas tributárias.
Artigo 16.º (LGT) Capacidade tributária
1- Os actos em matéria tributária praticados pelo representante em nome do representado produzem efeitos na esfera jurídica deste, nos limites dos poderes de representação que lhe forem conferidos
por lei ou por mandato.
2- Salvo disposição legal em contrário, tem capacidade tributária quem tiver personalidade tributária.
3- Os direitos e os deveres dos incapazes e das entidades sem personalidade jurídica são exercidos,
respectivamente, pelos seus representantes, designados de acordo com a lei civil, e pelas pessoas que
administrem os respectivos interesses.
4- O cumprimento dos deveres tributários pelos incapazes não invalida o respectivo acto, sem
prejuízo do direito de reclamação, recurso ou impugnação do representante.
Artigo 18.º Sujeitos
3- O sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva, o património ou a organização de facto ou
de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao cumprimento da prestação tributária, seja como
contribuinte directo, substituto ou responsável.
Artigo 65.º (LGT) Legitimidade
Têm legitimidade no procedimento os sujeitos passivos da relação tributária e quaisquer pessoas
que provem interesse legalmente protegido.
Destas normas resulta então, resumidamente, o seguinte, com interesse para a decisão:
a) A herança indivisa, tem personalidade tributária embora não tenha personalidade jurídica,
constituindo um património autónomo (Neste sentido V. o Acórdão deste STA, de 10.07.2002-Processo
n.º 39/2002). Tendo personalidade tributária é susceptível de ser sujeito de relações jurídico-tributárias,
neste caso concreto de ser sujeito passivo das dívidas de IVA da responsabilidade do de cujus.
b) Sendo então a herança desprovida de personalidade jurídica, mas dispondo de personalidade
tributária a sua representação cabe às pessoas que legalmente ou de facto, efectivamente as administrem
(artºs 8º, n.º 1 do CPPT e 16º, n.º 3 da LGT, transcritos acima).
c) Tendo a herança personalidade tributária e representante, a este cabe exercer os direitos legalmente permitidos em matéria tributária em representação da herança
É este o entendimento que se colhe também em Jorge Lopes de Sousa – CPPT- 6ª edição, Vol. I,
pág. 128, onde ficou escrito o seguinte:
“O cabeça de casal tem poderes de administração da herança, até à sua liquidação e partilha
(artº 2079º do CC), pelo que tem legitimidade para intervir nos procedimentos tributários e processos
tributários, em representação da herança, o que é expressamente reconhecido no artº 154º do CPPT
relativamente aos processos de execução fiscal.”
Quer isto dizer, que no caso do artº 154º citado, se reconhece expressamente essa legitimidade,
mas não se pode daí concluir, a contrario, como fazem os recorrentes, que só nesse caso a cabeça de
casal tem legitimidade para intervir em representação da herança em matéria tributária.»
Ora, no caso concreto dos autos, não restam dúvidas de que a actuação do cabeça de casal ao
promover o procedimento de revisão não constitui seguramente acto de disposição ou de oneração dos
bens da herança, nas sim acto de mera administração ou de ordinária administração, na acepção que a
tais actos é dada pela doutrina, ou seja actos destinados a prover a conservação dos bens administrados ou a promover a sua frutificação normal e que não afectem, numa palavra, o capital administrado,
pondo-o em risco, por importarem um novo e diverso investimento desse capital (1).
Pelo contrário, como acertadamente se nota na decisão recorrida, a inacção da cabeça de casal
é que poderia ser considerada uma violação grosseira dos poderes- deveres de administração que lhe
incumbem, caso viesse a comprovar-se, v. g., um recurso indevido a métodos indirectos, ou a sua má
utilização, ou um excesso na fixação, sem que esses actos tivessem sido contrariados por quem administra a herança.
É certo que, em virtude do acordo de peritos, o direito de impugnação judicial ficou limitado por
força do disposto no artº 86º, n.º 4 da LGT. No entanto, essa é uma consequência da intervenção no
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procedimento tributário, não podendo daí concluir-se que essa intervenção prejudicou o património
da herança.
Concluímos, pois, tal como se concluiu no supra citado acórdão 488/12, que o cabeça de casal,
como representante da herança indivisa tem legitimidade para requerer a revisão da matéria tributável
de IRS, no exercício de um poder de administração conducente à redução do passivo fiscal que onera
aquela, desiderato que, como salienta o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Tribunal, foi atingido no
caso concreto, mediante redução do rendimento líquido da categoria B do ano 2000 para € 66 665,00
(cf. probatório nº13 fls.98)
Decidindo neste pendor nenhuma censura merece a decisão em apreço, pelo que improcedem as
conclusões 1ª a 12ª dos recorrentes.
6.2 A segunda questão trazida à apreciação deste Tribunal, tal formulada como pelos recorrentes
nas conclusões das respectivas alegações, consiste em saber se está suficientemente fundamentado o
acordo dos peritos que sancionou a fixação da matéria tributável.
Os recorrentes haviam invocado na petição inicial que o acordo obtido quanto à matéria tributável
subjacente às liquidações de IRS impugnadas padecia de vício de forma por falta de fundamentação.
Na óptica dos recorrentes inexistia na acta onde foi fixada a matéria tributável um discurso
fundamentador, apto a esclarecer os destinatários sobre a motivação que suporta o valor acordado,
mormente a indicação de forma clara, suficiente e congruente dos elementos e critérios utilizados na
sua determinação, nomeadamente, por que foi considerado mais significativo dado período temporal
para dele serem feitas extrapolações para o período de 2000, e por que foi atribuído às vendas o valor
de 40% e não outro.
Sobre esta questão jurídica, que constituía o segundo fundamento, subsidiário, da impugnação, se
pronunciou a sentença recorrida (fls. 107 e segs.) concluindo ser legalmente inadmissível, quanto ao
fundamento de insuficiência de fundamentação, a impugnação com base na excepção de inimpugnabilidade do acto tributário de liquidação em que a matéria tributável tenha sido determinada com base
em avaliação indirecta, decorrente do disposto no artº 86º, n.º 4 da Lei Geral Tributária.
E, consequentemente, absolveu a Fazenda Pública da instância nos termos do artº 288º, n.º 1,
alínea e) do Código de Processo Civil.
Contra o assim decidido vêm os recorrentes com o presente recurso concluindo, em síntese, que
as liquidações em crise padecem de manifesta falta de fundamentação porquanto não permitem a um
destinatário normal, colocado na situação concreta do contribuinte, conhecer o iter cognoscitivo e valorativo prosseguido pelo autor do acto para o conformar nos termos em que o conformou.
E que se fica também sem saber porque razão ou razões, sejam elas de facto, de direito, científicas,
técnicas, económicas ou de experiência comum, se chegou ao resultado final, nomeadamente, porque
é que os peritos concordaram em considerar como mais representativo o período temporal transcrito
no mapa A e bem assim porque é que atribuíram 40% do valor das vendas.
Argumentam ainda que, mesmo tendo existido um acordo, a lei não subtrai o acto que venha a
ser praticado na sequência deste do dever de fundamentação.
Sendo que essa fundamentação sempre será exigida para justificar a actuação da administração
perante a definição de uma obrigação assente num crédito de natureza indisponível, que reclama,
precisamente, que se explicitem as causas justificativas do acordo obtido, sendo também por aí que
se deverá aferir se os intervenientes no acordo agiram de acordo com a lei (no caso da administração)
e o mandato que delimitava a sua actuação (no caso do perito do contribuinte) –conclusões 16ª e 17ª
do recurso.
Pese embora os recorrentes façam uso de mais desenvolvida argumentação sobre a alegada
insuficiência da fundamentação do acordo obtido no procedimento da revisão da matéria tributável,
concluindo-se ser este o ponto axial da sua pretensão, não pode deixar de se considerar que nas conclusões 16ª e 17ª põem em crise a fundamentação jurídica da sentença recorrida no que respeita à, ali
tratada, questão da insindicabilidade judicial da fundamentação do acordo de peritos.
Argumentam para o efeito que a lei não dispensa o cumprimento desse dever de fundamentação
do acto de liquidação quando o mesmo venha a ser praticado na sequência de um acordo em sede de
fixação da matéria tributável.
E que, por outro lado, mesmo tendo na sua base um acordo, por mor dos princípios constitucionais que recortam a actuação da administração pública, a exigência de fundamentação das decisões
administrativas, sejam elas ou não concertadas, constitui um dado indefectível para que o ordenamento
jurídico possa controlar os actos praticados, se os mesmos são legítimos e se encontram de acordo com
a lei. Razões estas que valem, de sobremaneira, para
Finalmente sustentam que essa fundamentação é também imprescindível para o representado
poder sindicar a actuação do perito que o representa e para aferir se os poderes foram ou não exercidos
de acordo com o concreto mandato que os conferiu.
Neste particular aspecto afigura-se-nos que a razão está com os recorrentes.
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O art. 86.º, n.º 4 de Lei Geral Tributária estabelece que «na impugnação do acto tributário de
liquidação em que a matéria tributável tenha sido determinada com base em avaliação indirecta, pode
ser invocada qualquer ilegalidade desta, salvo quando a liquidação tiver por base o acordo obtido no
processo de revisão da matéria tributável regulado no presente capítulo».
Resulta literalmente deste normativo que a existência de acordo inviabiliza a susceptibilidade de
impugnação judicial posterior da liquidação com fundamento em ilegalidade ocorrida no processo de
avaliação indirecta.
Mas isto não quer dizer que seja proibida, em absoluto, a impugnação da liquidação efectuada com
base no acordo, pois este regime pressupõe, naturalmente, a validade do acordo e a sua oponibilidade
ao contribuinte.
Ficará aberta, assim, a possibilidade de impugnação da liquidação efectuada com base no acordo
invocando ilegalidade procedimental que afecte a sua validade - neste sentido, podem ver-se os acórdãos
deste Supremo Tribunal Administrativo de 15.09.2010, recurso 62/10 e de 23-11-2004, recurso 656/04,
ambos in www.dgsi.pt. De resto, como se sublinha no supra citado Acórdão 62/10, «o art. 62.º, n.º 1,
do CPPT confirma esta interpretação no sentido do carácter não absoluto da proibição de impugnação
da liquidação efectuada com base no acordo, ao estabelecer que «em caso de a fixação ou a revisão
da matéria tributável dever ter lugar por procedimento próprio, a liquidação efectua-se de acordo
com a decisão do referido procedimento, salvo em caso de esta violar manifestamente competências
legais», o que supõe que o contribuinte possa questionar a validade do acordo, pois estabelece-se que
«a declaração da violação das referidas competências legais pode ser requerida pelo contribuinte»
(n.º 2 deste art. 62.º)»
E também a doutrina vem afirmando que «a medida da inimpugnabilidade da liquidação feita com
base no acordo, tendo a sua razão de ser na existência deste acordo, terá de ter (de) ser restringida ao
que foi objecto deste, que é a medida da matéria tributável. Por isso, a existência de acordo não poderá
afastar o direito do contribuinte impugnar a liquidação feita com base no acordo por qualquer razão
que não lhe esteja ligada, como, por exemplo, vícios de forma (falta de fundamentação, incompetência, violação de direitos procedimentais) ou de violação de lei (como erro na taxa aplicável ou sobre a
existência de uma isenção total ou parcial). (2)
Finalmente se dirá que este também parece ser o entendimento mais consentâneo com os princípios constitucionais do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva (arts. 20º, n.º 1 e 268º n.º 4 da
Constituição da República) e com o reconhecimento constitucional do dever de fundamentação expressa
e do direito de impugnação de quaisquer actos administrativos que lesem os administrados.
Temos, pois, para nós que a inimpugnabilidade do acto de liquidação efectuado com base no
acordo de fixação da matéria tributável se limita ao respectivo quantum, sendo que poderá constituir
fundamento de impugnação por parte do sujeito passivo qualquer ilegalidade susceptível de conduzir
à sua anulação, nomeadamente a falta de fundamentação (3).
6.3 Ponto é saber se, no caso em apreço, está suficientemente fundamentado o acordo dos peritos
que sancionou a fixação da matéria tributável.
Como vimos os recorrentes alegam, em síntese, que as liquidações em crise padecem de manifesta falta de fundamentação porquanto não permitem a um destinatário normal, colocado na situação
concreta do contribuinte, conhecer o iter cognoscitivo e valorativo prosseguido pelo autor do acto para
o conformar nos termos em que o conformou.
No seu parecer de fls. 151 o Exmº Procurador-Geral Adjunto sustenta que a intervenção do STA-SCT como tribunal de revista, com poderes de cognição restritos à matéria de direito, obsta ao conhecimento da questão em substituição do tribunal de primeira instância (art.762º nº2 CPC na redacção
DL n.º 329-A/95,12 Dezembro).
Não se nos afigura, porém, que a norma em análise seja aplicável ao caso em apreço.
Na verdade esta restrição à possibilidade de conhecimento em substituição prende-se com o facto de
os poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo se restringirem a matéria de direito e para
o conhecimento em substituição ser necessário, frequentemente, o conhecimento de matéria de facto.
Ora no caso a questão em análise consiste em saber se as liquidações em crise padecem de manifesta do vício de falta de fundamentação.
Trata-se inequivocamente de questão de direito não se suscitando também qualquer discordância
com a fixação factual.
Daí que nada obste a que se conheça, agora, de tal questão.
E conhecendo, desde já se adiantará que, em nosso entender, a fundamentação constante do acordo
é clara e suficiente.
Com efeito, relativamente aos proveitos, consta do relatório o seguinte (v. facto 13º do probatório):
“…prova-se no processo que o sujeito passivo utilizou facturas dos livros requisitados
com a numeração 2501 e 5000 e de outro tipo de facturas (destinadas a facturas globais compreendendo diversas guias de remessa) requisitadas com a numeração 1 e 250 (mapa D antes referido em requisição à Gráfica …). Resulta do mapa, construído a partir dos dados re-
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colhidos de clientes, que a factura n.º 2701 foi emitida em 08/04/2000 e que a factura 3164 foi
emitida a 14/09/2000; d) subsistindo incerteza quanto à utilização da totalidade dos impressos das facturas requisitadas, critério este que fundamentou os cálculos de quantificação dos
valores tributáveis no relatório do exame à escrita (veja-se o ponto V do relatório de fls. 12
a 16) os peritos concordaram em considerar como mais representativo esse período temporal
transcrito no mapa A, em que são conhecidas facturas emitidas pelo sujeito passivo, e em fazer extrapolações do resultado para o período restante do ano de 2000 e para o ano de 2001;
e) nessa linha de pensamento, constata-se que entre a primeira factura com o n.º 2701 e a última,
com o n.º 3164, vão 464, a que acresce a factura 22-A da outra série de facturas, somando assim
465 facturas presumivelmente emitidas nesse período, que corresponde ao período de 160 dias.
Extrapolando para todo o ano, resulta o número estimado de 756 facturas emitidas (464/160x260).
Nos cálculos considerou-se 260 dias úteis (52 semanas x5 dias). 4. Considerando que o valor
médio de cada factura do mapa A é de €146,97, conforme ponto V.7 do relatório de inspecção,
fls.14, teremos o volume de negócios anual estimado de €111.109,00 (756 facturas de valor médio
de €146,97)”.
Percebe-se, assim, que os peritos se basearam nas facturas conhecidas e que consideraram 260
dias por ano e o valor médio de cada factura para daí extraírem um valor presumido de negócios. Trata-se de um critério que pode ser discutível, como será sempre qualquer critério utilizado em métodos
indirectos. No entanto, não restam dúvidas de que os peritos explicaram com clareza o modo como
chegaram aos proveitos fixados.
Já quanto à fixação dos custos em 40%, a mesma está também justificada nos seguintes termos:
“Os peritos reconhecem também que a actividade comportou necessariamente custos, com remoção de
areias e preparação de caminhos, que exigem trabalhos com máquinas escavadoras, tendo associados
custos com a sua compra ou aluguer e despesas inerentes de combustíveis, e mão de obra, a que atribuem 40% do valor das vendas, na falta de qualquer documentação de suporte”.
Poderá perguntar-se porque não fixaram 50%, ou 30%, por exemplo.
No entanto, é preciso não esquecer que estamos perante utilização de métodos indirectos e permanecerá sempre alguma incerteza que tem de ser suprida pela razoabilidade. No caso, os peritos acharam
razoável os 40%, estabelecendo uma relação entre os proveitos obtidos e as despesas presumivelmente
realizadas para os obter. Na falta de melhor critério – que os recorrentes não propõem – temos de aceitar que esta fundamentação é suficiente para se aferir das razões que se consideraram justificativas do
acordo obtido entre a administração e o contribuinte.
Improcedem, desta maneira, todas as conclusões do recurso.
7. Decisão:
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 pelos recorrentes.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.
(1) Cf, neste sentido, M. Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. II, Coimbra, 1960, pág. 62 e Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo 13.01.2004, recurso 47268, in www.dgsi.pt.
(2) Cf. Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada,
4ª edição, fls. 749.
(3) Também neste sentido ob. citada, pag. 814

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Embargos de terceiro. Penhora de bem próprio.
Sumário:
1. A responsabilidade subsidiária dos gerentes tem natureza extra-contratual, pelo
que as respectivas dívidas são da exclusiva responsabilidade do gerente. Por tais
dívidas respondem os bens próprios do devedor (ou seja, do executado revertido) e,
subsidiariamente, sendo caso disso, a sua meação nos bens comuns (artigo 1696.º
do CCivil).
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Processo n.º 558/12-30.
Recorrente: Maria Alzira Dias Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Maria Alzira Dias Ferreira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou improcedentes os embargos de terceiro que
deduziu contra a penhora, feita em 7/10/2010, do prédio urbano inscrito na matriz 780 e descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o artigo 400/19960226, efectuada no âmbito da execução fiscal
instaurada a Marco Aurélio Brito Alves de Oliveira, por reversão de dívidas fiscais da sociedade Pro-Refinish-Car – Produtos Repintura Automóvel, S.A..
1.2. O recurso foi inicialmente interposto para o Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN)
onde, por acórdão proferido em 14/3/2012 (fls. 139 a 147), veio a ser declarada a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, dado o seu objecto respeitar, apenas, a
matéria de direito.
1.3. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Na sua decisão, entendeu erroneamente o tribunal a quo que “a embargante não tinha a qualidade de terceiro à data em que deduziu os embargos”, porquanto, na perspectiva defendida na decisão,
seria também responsável pelas dívidas em causa no processo executivo.
2. Porém, ao decidir como decidiu, o tribunal a quo procedeu a uma incorrecta qualificação
jurídica dos factos e, em consequência, incorreu em erro de julgamento na interpretação das normas
jurídicas aplicáveis, violando assim o artigo 237º, n.º 1, do CPPT, os artigos 351º e 352º do CPC, e os
artigos 1691º, n.º 1, alínea d), e 1695, n.º 1, CC.
3. Em causa estão dívidas da responsabilidade subsidiária do administrador único, ex-cônjuge
da embargante, por reversão no processo de execução fiscal n.º 3590200301501410, relativo a dívidas
tributárias de que era devedora originária a sociedade Pro-Finisch-Car – Produtos Repintura Automóvel, S.A.
4. A questão que se coloca é a de saber se as dívidas resultantes de processo de reversão fiscal, que
responsabilizam subsidiariamente os administradores ou gerentes pelas dívidas tributárias da sociedade,
nos termos e nos casos do artigo 24º da LGT, são da responsabilidade de ambos os cônjuges, por força
do artigo 1691º, n.º 1, alínea d), do CC.
5. Poderia pensar-se, em face desta última norma, que a responsabilidade que advém a um dos
cônjuges por ter praticado actos de administração ou gerência numa sociedade é susceptível de se tornar
extensiva ao outro cônjuge – como se defendeu na decisão recorrida.
6. Na mesma linha de raciocínio, poderia pensar-se ainda que os actos praticados pelo revertido
se presumem contraídos no interesse comum dos cônjuges e, assim, que as dívidas tributárias deles
emergentes são da responsabilidade de ambos, por elas respondendo os bens comuns do casal e, na
falta ou insuficiência destes, solidariamente, os bens próprios de qualquer dos cônjuges (art. 1695º,
n.º 1, do CC).
7. Esta construção, que subjaz à sentença recorrida, assenta numa petição de princípio, ao dar como
demonstrado que o gerente ou administrador revertido é comerciante, nos termos e para os efeitos do
artigo 1691º, n.º 1, alínea d), do CC.
8. Porém, os administradores e gerentes de uma sociedade não são efectivamente comerciantes
para efeitos da aplicação do art. 1691º, n.º 1, alínea d), do CC).
9. Nos termos do artigo 13º do Código Comercial consideram-se comerciantes as pessoas que,
tendo capacidade para praticar actos de comércio, fazem deste profissão e as sociedades comerciais.
10. Ora, “reconhecendo a lei personalidade jurídica a todas as sociedades comerciais, quem
exerce o comércio e é comerciante é a dita sociedade e não os seus sócios, os quais se limitam a
praticar actos de comércio em nome daquela e não em nome próprio” (Ac. do TCAS de 15/06/2004,
disponível em www.dgsi.pt)
11. Assim, o administrador revertido, ex-cônjuge da embargante, não é comerciante pelo simples
facto dessa qualidade, pois praticou os actos de comércio em nome da sociedade, a qual tem personalidade jurídica distinta da sua.
12. Por este motivo é inaplicável in casu a presunção da comunicabilidade da dívida prevista no
art. 1691º, n.º 1, alínea d), do CC.
13. E nem poderia ser de outro modo, dada a excepcionalidade do mecanismo da reversão fiscal
e consequente insusceptibilidade de extensão analógica a outras situações não previstas na previsão
legal (art. 11º do CC).
14. A responsabilização subsidiária dos gerentes ou administradores pelas dívidas tributárias da
sociedade é, de facto, um mecanismo excepcional, que atinge aqueles que tenham a efectiva gestão
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de uma sociedade – e apenas esses –, desde que verificados determinados pressupostos, positivos e
negativos, rigorosamente estabelecidos na lei.
15. A natureza desta responsabilidade subsidiária radica numa “concepção pessoal dos actos sociais e numa presunção de culpa funcional”, “pelo que só quem for membro dos corpos sociais pode
ser responsabilizado” (Ac. do TCAS de 15/06/2004, disponível em ww.dgsi.pt).
16. Para que haja responsabilidade subsidiária, é preciso ainda que a pertença aos corpos sociais
“tenha sido efectiva, de facto, traduzida, portanto, na prática de atos de administração ou disposição,
em nome e no interesse da sociedade. Doutro modo, faltaria o pressuposto que informou o regime
legal e que radica numa presunção de culpa funcional” (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal,
vol. I, p. 139).
17. Não podendo a responsabilidade subsidiária pelas dívidas tributárias da sociedade atingir
sequer os gerentes e administradores que, sendo-o de direito, não exerceram de facto tais funções, por
maioria de razão não pode ser tal responsabilidade estendida a quem era simplesmente cônjuge de um
seu gerente ou administrador.
18. A tal extensão analógica se opõe, por um lado, a evidente inexistência em relação ao cônjuge
não administrador das razões justificativas que a responsabilização subsidiária dos gerentes e administradores de facto (cf. art. 10º, n.º 2, a contrario, do CC), e por outro lado, a proibição de aplicação
analógica das normas excepcionais, como é a do artigo 24º da LGT (cf. art. 11º do CC).
19. Em suma: não tendo havido reversão contra a embargante, que não assume a qualidade de
responsável subsidiária, a dívida tributária em causa é, assim, da responsabilidade exclusiva do marido
da embargante e não é comunicável ao cônjuge, ora embargante recorrente, como se vem entendendo
na jurisprudência.
20. Não pode conduzir a conclusão contrária o disposto no artigo 1691º, n.º 1, alínea d), do CC, já
que esta norma só se aplica nos casos em que o cônjuge executado é o responsável originário das dívidas
tributárias, ou seja, nas situações em que um dos cônjuges exerce o comércio em nome próprio.
21. Note-se, aliás, que a situação fáctica versada nos acórdãos citados na sentença de que se recorre
em nada correspondem à dos presentes autos.
22. Na verdade, em todos esses arestos, estavam em causa dívidas em que o cônjuge executado
era devedor originário.
23. Pelo contrário, nestes autos está provado que o ex-cônjuge da recorrente está a ser responsabilizado subsidiariamente, como administrador, pelas dívidas fiscais de que era devedora originária a
sociedade Pro-Finisch-Car – Produtos Repintura Automóvel, S.A.
24. Ora, as dívidas tributárias da sociedade em processo de reversão fiscal são da responsabilidade
exclusiva do cônjuge administrador, nos termos do artigo 1692º, alínea b), do CC.
25. Por estas dívidas tributárias em processo de reversão fiscal, da responsabilidade exclusiva
do cônjuge administrador, respondem apenas os seus bens próprios, e já não os bens da ora recorrente
– como na verdade sucedeu.
26. Em consequência, deveria a recorrente ter sido admitida a intervir nos referidos autos executivos como terceira, com legitimidade para deduzir embargos reactivos à penhora do seu imóvel, por
tal diligência ser incompatível com o seu direito de propriedade.
27. E deveriam tais embargos ser, além do mais, julgados inteiramente procedentes, por se ter
demonstrado que, à data da penhora, a embargante já não era há muito casada com o executado (pontos 3) e 6) da matéria de facto provada), e ter ficado provado que, tanto no momento da citação como da
penhora, o bem penhorado pertencia em exclusivo à ora recorrente, por lhe ter há muito sido adjudicado
por partilha em inventário (pontos 4), 5), 6) e 7), da matéria de facto provada).
28. Para a hipótese académica de fazer vencimento no recurso a posição que subjaz à sentença
recorrida – o que não se aceita mas apenas se concebe por mero ofício de patrocínio –, desde já se invoca
a falta de sua citação como executada, o que importará a anulação de todos os termos subsequentes do
processo nos termos do art. 165º, n.º 1, alínea a), n.º 2 e n.º 4, do CPPT.
29. Na própria formulação da decisão recorrida, “caberá ao cônjuge que não contraiu aquelas
dívidas a prova de que elas não serviram para proveito comum do casal, isto é, o ónus de ilidir a
presunção recai sobre ele”.
30. Sucede que, a ora recorrente nunca foi citada na qualidade de executada, nem a exequente em
momento algum invocou a comunicabilidade da dívida.
31. A recorrente apenas estaria em condições de pugnar pela refutação de tal comunicabilidade,
alegando e demonstrando factos que ilidissem supostas presunções de comunicabilidade, caso tal comunicabilidade tivesse sido alegada pela exequente e, consequentemente, tivesse a ora recorrente sido
citada enquanto executada – o que não aconteceu.
32. De facto, a admitir-se que a ora recorrente é responsável pelo pagamento das dívidas aqui em
causa, então a mesma deveria ter sido citada como executada – e não foi.

3167
33. Pelo que, a vingar a tese da decisão recorrida, o processo enferma de nulidade por falta de
citação, que determina a invalidade e repetição de todos os actos posteriores ao requerimento inicial
(art. 165º, n.º 1, alínea a), n.º 2 e n.º 4, do CPPT).
34. Nulidade essa que, de resto, impossibilitou em concreto que a ora recorrente pudesse alegar
factos tendentes a demonstrar que a dívida não foi contraída em proveito comum do casal, impedindo-a,
assim, de aceder aos meios processuais próprios para a efectiva defesa dos seus direitos, como lhe é
constitucionalmente facultado pelo artigo 20º CRP
35. Ora, é inconstitucional, por violação do direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional
efectiva, consagrado no artigo 20º da CRP, a norma que se retira das disposições conjugadas dos
artigos 231º e 239º do CPPT, dos artigos 351º e 352º do CPC, e do artigo 1691º, n.º 1, alínea d), do CC,
na interpretação segundo a qual não tem que ser citado como executado, para no prazo legal pagar ou
se opor à execução, o cônjuge ou ex-cônjuge de comerciante ou administrador de sociedade comercial,
quando se pretenda responsabilizá-lo também pelo pagamento da dívida.
Termina pedindo a revogação da sentença recorrida e que esta seja substituída por outra que julgue a
recorrente parte legítima e, em consequência, julgue totalmente procedentes os embargos deduzidos.
1.4. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador-Geral Adjunto remete para o anterior
Parecer do MP emitido no TCA Norte, no sentido da procedência do recurso.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A embargante e o embargado contraíram casamento, sob o regime da comunhão de adquiridos,
em 27 de Outubro de 1990 [cfr. doc. junto a fls. 17 dos autos].
2. Em 2 de Outubro de 2001, o embargado e outros constituíram uma sociedade anónima, com a
firma Pro-Refinish-Car – Produtos Repintura Automóvel, S.A., ficando como administrador único o
embargado [cfr. fls. 10 a 14 do P.A.].
3. Em 29 de Dezembro de 2008, foi decretado o divórcio por mútuo consentimento da embargante
e do embargado [cfr. doc. de fls. 17 e 18 dos autos].
4. Em 20 de Maio de 2010, foi realizada conferência de interessados no âmbito de processo de
inventário/partilha de bens n.º 1112/09.0TJVNF, na qual por transacção homologada, foi adjudicado à
embargante o prédio em causa nestes autos [cfr. doc. de fls. 21 e 22 dos autos].
5. Em 23 de Julho de 2010, foi o embargado citado, por reversão, no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 3590200301501410, em que era devedora originária a sociedade Pro-Refinish-Car – Produtos
Repintura Automóvel, S.A., quanto a dívidas dos anos de 2002 a 2006 [cfr. fls. 62 a 68 do P.A.].
6. A penhora do prédio urbano com a matriz 780 e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o artigo 400/19960226 foi efectuada em 7 de Outubro de 2010 [cfr. fls. 79 do P.A.].
7. Daquela diligência foi a impugnante informada por citação, ao abrigo do artigo 239º do C.P.P.T.,
ocorrida a 13 de Outubro de 2010 [cfr. fls. 84 a 86 do P.A.].
8. Os embargos deram entrada no Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão 2, em 12 de
Novembro de 2010 [cfr. carimbo na petição inicial].
3. Refira-se, em primeiro lugar, que embora o TCAN se tenha declarado incompetente, em razão da hierarquia, para decidir o presente recurso e declarado competente para o efeito a Secção de
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, para onde os autos subiram, não há
controvérsia das partes a este propósito [a recorrente veio, aliás, em 21/2/2012 (fls. 129), após ter sido
notificada do Parecer emitido pelo MP junto do TCAN, pronunciar-se no sentido de que o recurso versa
apenas matéria de direito, logo requerendo a remessa dos autos ao STA], sendo que, na perspectiva
considerada pelo TCAN, também aqui se entende que o recurso tem por exclusivo objecto matéria de
direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos constantes do probatório,
divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.
Na verdade, como se diz no acórdão do TCAN, atentas as conclusões da alegação de recurso
apresentadas, o objecto do recurso está circunscrito à questão de saber se a sentença recorrida efectuou
errado julgamento de direito quando decidiu que, no caso concreto, a embargante não detém a qualidade de terceiro para efeitos de deduzir os presentes embargos, porquanto, na perspectiva defendida
na decisão, seria também responsável pelas dívidas em causa no processo executivo.
Vejamos, pois.
3.1. A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, com a seguinte fundamentação (em
síntese):
― De acordo com o disposto no art. 239º do CPPT, sendo penhorados bens comuns imóveis ou
móveis sujeitos a registo, é sempre ordenada oficiosamente a citação do cônjuge do executado, pelo
que este adquirirá, por esta via, a qualidade de co-executado, podendo exercer todos os direitos que a
lei processual confere ao executado.
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― No caso, a embargante cônjuge foi citada nos termos de tal normativo e na sequência dessa
citação deduziu os presentes embargos (e não oposição à execução), por não concordar com o estatuto
que lhe advinha da citação, invocando que, à data da penhora, já não era cônjuge do executado e que
o bem penhorado só a ela pertence, pois que lhe foi adjudicado em partilha judicial em data anterior
à da penhora.
― Ora, se bem que decorra da factualidade assente que a embargante já se encontrava divorciada
do executado à data da penhora e que o bem imóvel penhorado já só a ela pertencia, há, ainda, que
considerar que as dívidas em causa no processo executivo foram contraídas pela sociedade administrada
pelo executado/embargado, entre os anos de 2002 e 2006 e neste período, executado e embargante
encontravam-se casados, sob o regime da comunhão de adquiridos.
― Porém, relativamente à comunicabilidade da dívida em concreto, por força do disposto na
alínea d) do n.º 1 do art. 1691º do CCivil (“São da responsabilidade de ambos os cônjuges: as dívidas
contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do comércio, salvo se se provar que não foram
contraídas em proveito comum do casal, ou se vigorar entre os cônjuges a regime da separação de
bens”) vigora presunção legal de comunicabilidade das dívidas quando aquelas hajam sido contraídas
no exercício do comércio por um dos cônjuges.
― Pelo que caberá ao cônjuge que não contraiu aquelas dívidas a prova de que elas não serviram
para proveito comum do casal, isto é, o ónus de ilidir a presunção recai sobre ele.
― E analisados os autos nada é demonstrado, por parte da embargante, que permita concluir pela
inexistência de proveito comum, e logo, pela elisão da presunção legal. O que conduz a que a embargante seja, também ela, responsável pelo pagamento das dívidas que o, à data, seu marido contraiu no
exercício da actividade.
― Daí que a embargante não tenha a qualidade de terceiro à data em que deduziu os presentes
embargos, sendo, portanto, parte ilegítima para os mesmos.
3.2. Discordando do assim decidido, a embargante sustenta, como se viu, e no essencial, que
as dívidas resultantes de responsabilização subsidiária dos administradores ou gerentes por dívidas
tributárias da sociedade, nos termos e nos casos do art. 24º da LGT, não são da responsabilidade de
ambos os cônjuges, sendo antes da responsabilidade exclusiva do cônjuge administrador, nos termos
da alínea b) do art. 1692º do CCivil, pelo que deveria a recorrente ter sido admitida a intervir nos autos como terceira, com legitimidade para deduzir embargos reactivos à penhora do seu imóvel, por tal
diligência ser incompatível com o seu direito de propriedade.
E a não se entender assim, então, invoca a falta de sua citação como executada, o que importará
a anulação de todos os termos subsequentes do processo nos termos do art. 165º, n.º 1, alínea a), n.º 2
e n.º 4, do CPPT, pois que nunca foi citada na qualidade de executada, nem a exequente em momento
algum invocou a comunicabilidade da dívida, sendo que é inconstitucional, por violação do direito de
acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva, consagrado no art. 20º da CRP, a norma que se retira
das disposições conjugadas dos arts. 231º e 239º do CPPT, dos arts. 351º e 352º do CPC, e do art. 1691º,
n.º 1, alínea d), do CCivil, na interpretação segundo a qual não tem que ser citado como executado, para
no prazo legal pagar ou se opor à execução, o cônjuge ou ex-cônjuge de comerciante ou administrador
de sociedade comercial, quando se pretenda responsabilizá-lo também pelo pagamento da dívida.
Estas são, portanto, as questões a decidir no presente recurso.
Vejamos.
4.1. Como se viu, embora considere que a recorrente, apesar de ter sido citada para os termos do
disposto no art. 239º do CPPT, não adquiriu o estatuto de co-executada, a sentença julgou, ainda assim,
«os embargos improcedentes por a embargante ser parte ilegítima» dado que, sendo as dívidas exequendas
reportadas aos anos de 2002 a 2006, neste período o executado e a embargante estavam casados, sob o
regime da comunhão de adquiridos e, atendendo ao disposto na al d) do n.º 1 do art. 1691º do CCivil,
por força do qual vigora presunção legal de comunicabilidade das dívidas quando aquelas hajam sido
contraídas no exercício do comércio por um dos cônjuges, então, no caso, sempre caberia ao cônjuge
que não contraiu aquelas dívidas a prova de que elas não serviram para proveito comum do casal, isto
é, caber-lhe-ia o ónus de ilidir tal presunção. E, no caso, a embargante nada demonstrou que permita
concluir pela inexistência de proveito comum, e logo, pela elisão da presunção legal. O que conduz a
que a embargante seja, também ela, responsável pelo pagamento das dívidas que o, à data, seu marido
contraiu no exercício da actividade.
4.2. Ora, independentemente da justeza do entendimento aceite pela sentença quanto à não assunção da qualidade de co-executada por parte da recorrente, (1) o que é verdade é que o recurso vem
restringido à parte em que a sentença julgou improcedentes os embargos com base na interpretação do
disposto naquela citada alínea d) do n.º 1 do art. 1691º do CCivil.
Pelo que, assim sendo, também só nesta medida se apreciará o decidido. Ou seja, aceitar-se-á,
por não se ter como compreendido no objecto do recurso, que a recorrente, embora citada nos termos
do disposto no art. 239º do CPPT, assume a qualidade de terceiro nos termos apreciados pela sentença.
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E, de todo o modo, sempre seria de concluir que, tendo a citação da recorrente ocorrido depois de
dissolvido o casamento e mesmo depois de feita a partilha dos respectivos bens, tal citação, indevida
no caso, não deveria afastar a sua qualidade de terceiro.
4.3. Mas, neste pressuposto, teremos, então, de concluir que a sentença incorre no erro de julgamento que a recorrente lhe imputa.
Com efeito, vindo provado que as dívidas exequendas se reportam a dívidas em que era devedora
originária a sociedade Pro-Refinish-Car – Produtos Repintura Automóvel, S.A., e cuja execução foi
revertida (aliás, já depois do divórcio e da consequente partilha de bens) contra o ex-cônjuge Marco
Aurélio Brito Alves de Azevedo, não têm as mesmas natureza de dívidas comunicáveis.
Na verdade, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade subsidiária dos gerentes tem natureza extra-contratual, pelo que as respectivas dívidas são da exclusiva responsabilidade do gerente. (2)
E, como assim, no caso, estando em causa a responsabilidade subsidiária do executado Marco
Aurélio e, portanto, dívidas que são unicamente da responsabilidade deste, que não do seu ex-cônjuge,
ou seja, dívidas próprias daquele, que não dívidas comuns, (3) só contra ele pode ser instaurada a execução (art. 1692º, alínea b) do CCivil).
Ora, por tais dívidas – da responsabilidade de um dos cônjuges – respondem os bens próprios do
cônjuge devedor (ou seja, do executado revertido) e, subsidiariamente, sendo caso disso, a sua meação
nos bens comuns (art. 1696º do CCivil), embora com a moratória ali também prevista, a qual, porém,
não tem lugar naquelas ditas hipóteses da alínea b) do art. 1692º, como é o caso presente, quer porque
se trata de dívida da responsabilidade apenas do ex-cônjuge devedor, quer porque o bem que veio a ser
penhorado o foi após a dissolução do casamento e já era, então, bem próprio da recorrente.
Neste contexto os presentes embargos não podiam deixar de proceder.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedentes os presentes embargos de terceiro, com o consequente levantamento da penhora e cancelamento do respectivo registo.
Custas pela Fazenda Pública, mas apenas na instância, dado que não contra-alegou no recurso.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Fernanda
Maçãs.
(1) Cfr. quanto à citação do cônjuge, para efeitos do disposto no art. 239º do CPC, os acs. deste STA, de 18/5/2011, rec.
n.º 0973/09 e de 14/6/2012, rec. n.º 0939/10.
(2) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, anotação
16 ao art. 204º, p. 456, bem como o ac. do Pleno do STA, de 5/12/2001, rec. n.º 021438, in Ap. DR, de 14/3/2003, pp. 212 a
217 e o ac. da 2ª Secção do STA, de 31/1/2001, rec. n.º 023428, entre outros.
(3) Cfr. o citado ac. do Pleno do STA, de 5/12/2001.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Pagamento de taxa de justiça em caso de indeferimento do pedido de apoio judiciário.
Sumário:
I — Estando a correr o processo judicial, o requerente do apoio deve efetuar o pagamento da taxa de justiça no prazo de 10 dias a contar da data da notificação da
decisão definitiva que indefira o pedido de apoio judiciário, sob pena de desentranhamento da petição inicial apresentada (artº 467º, n.º 6 do CPC).
II — De acordo com o artº 23º da Lei n.º 34/2008, se o requerente de proteção jurídica,
devidamente notificado para efeitos de audiência prévia, não se pronunciar no
prazo que lhe for concedido, a proposta de decisão converte-se em decisão definitiva, não havendo lugar a nova notificação, desde que a notificação para efeitos
de audiência prévia contenha expressa aquela cominação prevista, sob pena de
esta não poder ser aplicada.
III — Não constando dos autos que a notificação do projeto de indeferimento contivesse
aquela cominação, ou que a mesma tivesse também sido efetuada ao advogado
do requerente, impõe-se a baixa dos autos para ampliação da matéria de facto.
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Processo n.º 562/12-30.
Recorrente: Rui Sérgio Seabra Moreira Gomes.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Rui Sérgio Seabra Moreira Gomes, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão
do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide,
por falta de pagamento da taxa de justiça no prazo legal, apresentando, para o efeito, alegações nas
quais conclui:
1ª) Recorre-se da sentença de fls. do Tribunal a quo, que julgou a instância extinta por inutilidade
superveniente da lide, considerando não ter sido liquidada a taxa de justiça inicial, fundando a condenação na articulação dos n.º 6 do artigo 476º do Código de Processo Civil com a Lei do Apoio Judiciário,
em concreto com o n.º 3 do artigo 24º dessa Lei 34/2004 de 29 de julho.
2ª) Nos termos desenvolvidos nos capítulos B1 a B8 das alegações a questão a resolver prende-se
com a necessidade de saber se dos autos constam elementos que sustentem, em face das normas emergentes da Lei 34/2004 e do Código Processo Civil, o desentranhamento da oposição com a consequente
extinção da instância por falta de pagamento atempado da taxa de justiça - resposta que só pode ser
negativa pelos motivos que ora se sintetizam:
3ª) (B.1) o ofício do ISS de 14/02/2012 e o talão dos CTT a ele anexo atestam que o Instituto de
Segurança Social não dirigiu a putativa notificação de audiência prévia ao representante do requerente
da concessão do apoio (o subscritor do presente recurso) pelo que são nulas e não produzem nenhum
efeito por violação dos artigos 52º e 133º, n.º 2 alínea d) do Código de Procedimento Administrativo e
do artigo 2º e 20º da Constituição da República Portuguesa.
4ª) A consequência de o Advogado do recorrente, representante do requerente no procedimento
de pedido de concessão de apoio judiciário não ter sido notificado das vicissitudes desse procedimento
redundou na denegação da justiça, com a extinção de uma lide judicial em que se discutem valores
elevados a cuja imputação o cidadão administrado se opõe.
5ª) Assim, a putativa notificação a que alude o ofício do ISS de 14/02/0212 sempre será, a existir, e os autos não o atestam, nula, desde logo à luz da alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º do Código
de Procedimento Administrativo, pelo que não poderia produzir qualquer efeito, o que redunda no
reconhecimento do deferimento tácito do pedido de apoio judiciário, nos termos do n.º 2 do artigo 25º
da Lei 34/2004 por ter decorrido um prazo superior ao regulado no n.º 1 desse artigo sem que tenha
havido decisão sobre o procedimento.
INDEPENDENTEMENTE
6ª) (B.2) o recorrente estava dispensado de pagar a taxa de justiça, pois que o seu pedido de
concessão de apoio judiciário foi (tacitamente) deferido - pelo que o Tribunal a quo violou, ao o não
aplicar, os n.º 1 e 2 do artigo 25º da Lei 34/2004, improcedendo, ipso facto, a fundamentação da Sentença em recurso.
SEM PRESCINDIR
7ª) (B.3) o recorrente não foi - nem pessoalmente nem na pessoa do seu mandatário que, em seu
nome, iniciou o procedimento de concessão do pedido de apoio judiciário - notificado do projeto de
decisão e audiência prévia, ao contrário do que resulta da Sentença e do ofício da SS de 14/02/2012
- pelo que o Tribunal a quo não estava na posse dos pressupostos fácticos para fazer aplicar o n.º 6 do
artigo 467 do C.P.C, ex vi n.º 3 do artigo 24º da Lei 34/2004, que assim foram violadas;
8ª) Atente-se que a informação junta pela Segurança Social a 14/02/2012, não é mais do que isso:
uma informação que não tem a virtualidade de atestar, como acriticamente considera a sentença a quo
que que tal putativa notificação ocorreu.
9ª) (B.4) A Sentença a quo dá erradamente como provado que “O indeferimento do pedido de apoio
judiciário foi notificado ao Oponente antes da notificação da Fazenda Pública para contestar”.
10ª) Ora, a sorte que a Sentença em recurso deu à ação - a extinção da instância por impossibilidade da lide - radica na aplicação do n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, ex vi n.º 3 do artigo 24º da Lei
34/2004, dos quais se retira que o prazo para pagamento da taxa de justiça deverá ser efetuado no prazo
de 10 dias após a notificação do indeferimento do apoio judiciário.
11ª) Ambas as normas expressamente exigem que, para que se opere a sanção do desentranhamento,
o requerente tem de ser notificado da decisão de indeferimento.
12ª) (B.5) dos autos não consta a putativa notificação a que alude o ofício da SS de 14/02/2012
não se podendo, inerentemente, ter por certo que nessa putativa notificação estivesse referida a expressa
cominação da falta de exercício do direito de audiência prévia - pelo que não há também elementos nos
autos que permitam a conclusão de que a cominação de convolação do projeto de decisão ocorreria, nem
tão pouco que a mesma não seria notificada - pelo que a Sentença a quo errou ao aplicar o artigo 23º da
Lei 34/2004 sem consideração do que se prescreve no n.º 3 desse inciso legal, que assim foi violado.
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13ª) Neste enfoque e porque o n.º 3 é claro ao estatuir que tal falta de menção implica que a cominação do n.º 2 do artigo 23º não pode ser aplicada, andou mal a sentença a quo ao decidir (rectius:
a intuir) que o pedido de concessão de apoio judiciário foi indeferido, e, bem assim, que, ope legis, o
aqui recorrente não teria de ser notificado desse indeferimento.
14ª) O Tribunal a quo jamais poderia, com base no acervo documental que os autos patenteiam,
ter concluído que o apoio judiciário foi indeferido com base no artigo 23º da Lei 34/2004 o que determina que igualmente não poderia fazer aplicar as regras do Código de Processo Civil que regulam
tais casos.
AINDA SEM PRESCINDIR
15ª) (B.6) O n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, é inconstitucional por violação do artigo 13º, 18º e 20º
da Constituição da República Portuguesa, pois não se encontram razões para diferenciar os momentos
“antes” e “depois” da notificação do réu para contestar, penalizando-se o autor por um facto que não
lhe pode ser imputado e que este não controla -pelo que não deveria ter sido aplicado tal normativo.
16ª) A diferenciação que o n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, contém quanto à sanção a aplicar no caso
da falta do pagamento da taxa de justiça se verificar antes ou depois da citação do Réu estabelece uma
diferenciação injustificada e iníqua, que viola o princípio da igualdade e da proporcionalidade.
17ª) e que, concomitantemente, elimina de forma cega e imponderada, sem que qualquer razão
para tanto se desvenda, o direito fundamental de acesso aos tribunais na situação em que o Réu ainda
não foi citado aquando da preclusão do prazo para o pagamento da taxa de justiça.
18ª) Ademais, a citação do Réu é um momento processual que o Autor não controla nem pode
controlar, deixando tal norma o requerente do apoio judiciário sujeito à arbitrariedade dos procedimentos
da secretaria judicial no que tange à citação da contraparte para saber (sem que verdadeiramente possa
saber!) qual a sanção que lhe é aplicada pela falta do pagamento da taxa no prazo de 10 dias.
19ª) Ora, estando com causa o princípio da tutela jurisdicional efetiva não se compreende nem
se aceita como constitucionalmente válida a solução mista absolutamente injustificável do n.º 6 do
artigo 467º do CPC, restringindo de forma arbitrária os direitos dos cidadãos que, para uma mesma
omissão, terão duas sanções dependentes de vicissitudes que não lhe são imputáveis e que não podem
controlar.
UMA VEZ MAIS SEM PRESCINDIR
20ª) (B.7) A interpretação efetuada pela sentença a quo o n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, conjugadamente com o n.º 2 do artigo 23º da Lei 34/2004 é inconstitucional, por violação do artigo 20º da
Constituição da República Portuguesa.
21ª) A única interpretação lógica da sentença a quo que justifica a decisão de desentranhamento
é a de que tendo o indeferimento do pedido de concessão de apoio judiciário sido indeferido por força
do n.º 2 do artigo 23º da Lei 34/2004, deve-se poder ficcionar, para efeitos de aplicação do n.º 6 do
artigo 467º do C.P.C., que a notificação do indeferimento ocorreu no momento em que se produziu
essa cominação.
22ª) O recorrente não se pode conformar com tal representação, por a mesma, ao “dispensar”
a notificação para efeitos do n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, viola o princípio da tutela jurisprudencial
efetiva consagrada no artigo 20º da C.R.P..
23ª) Com efeito, ficcionar uma notificação que faz parte da previsão de uma norma que destrói
por completo o direito de ação (no caso, e verdadeiramente, o direito de defesa) do oponente, tal interpretação elimina a possibilidade de o recorrente saber qual o dies a quo para a contagem do prazo de
10 dias para o pagamento da taxa de justiça que evitaria o desentranhamento da ação e a consequente
extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
24ª) Tão mais gravosa se prefigura a violação ao artigo 20º da Constituição quando, in casu, a
verificação da exceção dilatória que ditou a sorte da presente ação se prefigura verdadeiramente como
uma exceção perentória que faz extinguir, por completo o direito que o Oponente persegue com a
presente impetrância judicial.
POR ÚLTIMO. E TAMBÉM SEM PRESCINDIR
25ª) (B.8) Para efeitos de pagamento da taxa de justiça inicial, a oposição à execução não é equiparável à petição inicial em ação declarativa, mas sim à contestação, donde resulta que lhe deverá ser
aplicado não o regime dos arts. 467º e 476º do C. Proc. Civil, mas sim o do artº. 486º-A do mesmo
diploma.
26ª) Na perspetiva do recorrente, que encontra conforto em diversa jurisprudência que citamos
nas alegações e que ora damos por reproduzida (vide por todos o citado acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça proferido no proc. n.º 68125/05.7 YYLSB-A.L1.S1, de 1-11-2010), não obstante o caráter
declarativo da Oposição à Execução, que tanto o CPPT como o CPC assumem, a sua natureza de meio
de defesa para contestar o pedido executivo, implica que não se possa equiparar o requerimento de
oposição à execução a uma verdadeira e própria petição inicial em termos de custas judiciais e seu
regime sob pena de se cair na fatalidade de que a exceção dilatória “falta de pagamento da taxa de
justiça” se transmute numa incompreensível e inconstitucional exceção perentória.
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27ª) Pelo que se conclui-se que a sentença a quo andou mal ao aplicar ao caso dos autos o n.º 3
do artigo 24º da Lei 34/2004 e o n.º 6 do artigo 467º do C.P.C., antes se impunha a aplicação sucessiva
dos n.º 2, 3 e 4 do artigo 486º-A do C.P.C., que o Tribunal a quo omitiu.
Nestes termos, e nos melhores de direito que V. Exas. doutamente suprirão, deverá ser dado mérito
ao presente recurso e:
- Procedendo qualquer uma das questões elencadas em B.l a B.7 deve a Sentença a quo ser revogada, e considerado o apoio judiciário tacitamente deferido, prosseguindo a execução e ordenando-se a
restituição ao recorrente da taxa de justiça paga a 24/02/2012, bem como a que foi liquidada por força
da interposição do presente recurso.
- Sem prescindir, procedendo a questão desenvolvida em B.8 deverá a Sentença a quo ser revogada, e:
a) considerando que o recorrente foi notificado do indeferimento do pedido de concessão do
apoio judiciário pelo oficio do Tribunal de 14/02/2012 (recebido a 15/02/2012) e que ao pagar a taxa
de justiça a 24/02/2012 cumpriu com o estatuído no n.º 2 do artigo 486-A do C.P.C., deverá a Oposição
prosseguir os seus ulteriores termos;
ou, subsidiariamente
b) considerando que o recorrente foi virtualmente notificado do indeferimento do pedido de
concessão do pedido de apoio judiciário em setembro de 2011, deverá o oponente ser notificado nos
termos do n.º 3 do artigo 486-A do C.P.C, para pagar multa de igual montante ao da taxa de justiça que
liquidou a 24/02/2012.
Com o que V. Exas. farão a habitual JUSTIÇA.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 435/436, no qual se pronuncia pela procedência do
recurso, uma vez que o requerente foi notificado pelo tribunal da decisão de indeferimento do pedido de
apoio judiciário por carta com data de registo 14 fevereiro 2012 e juntou ao processo em 24 fevereiro
2012 documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça efetuado (docs. fls. 302/306)
Em consequência do pagamento tempestivo da taxa de justiça deve ser apreciado o mérito da
oposição deduzida, após fixação da pertinente matéria de facto.
3. Cumpre decidir.
4. A decisão recorrida, sem fixar qualquer probatório, decidiu julgar extinta a instância por impossibilidade da lide uma vez que o recorrente não pagou a taxa de justiça no prazo legal.
Para assim decidir, argumentou-se na decisão da seguinte forma:
Com a petição de oposição o oponente não pagou taxa de justiça, mas juntou o documento comprovativo do pedido de concessão do apoio judiciário.
Tendo sido notificado, através de carta expedida em 1 de setembro de 2011, do despacho proferido
pela Segurança Social de proposta de decisão de indeferimento do referido pedido de apoio, a falta de
resposta no prazo de 10 dias implicou o indeferimento definitivo daquele pedido.
Nos termos do artº 24º, n.º 3 da Lei n.º 34/2004, de 29 de junho, o autor deve efetuar o pagamento
da taxa de justiça inicial no prazo de dez dias a contar da data da notificação da decisão que lhe indefira
em definitivo, o pedido de apoio judiciário, sob a cominação do n.º 5 do artº 467º do CPC (hoje n.º 6
do artº 467º).
O oponente não procedeu ao pagamento da taxa de justiça tendo para esse efeito sido notificado,
sendo certo que, tendo a notificação do indeferimento do pedido de apoio judiciário tido lugar antes da
contestação da FP, a falta do pagamento da taxa de justiça determinava o desentranhamento da petição
inicial.
A taxa só veio a ser paga em 16.02.2012, após a notificação pelo TAF ao oponente do indeferimento do pedido de apoio judiciário.
E concluiu a sentença que o pagamento ocorreu tardiamente determinando por isso a extinção da
instância por impossibilidade da lide.
5. O recorrente, por sua vez, discorda deste entendimento, louvando-se nos seguintes argumentos:
O ofício do ISS de 14/02/2012 e o talão dos CTT a ele anexo atestam que o Instituto de Segurança
Social não dirigiu a putativa notificação de audiência prévia ao representante do requerente da concessão do apoio (o subscritor do presente recurso) pelo que são nulas e não produzem nenhum efeito
por violação dos artigos 52º e 133º, n.º 2 alínea d) do Código de Procedimento Administrativo e do
artigo 2º e 20º da Constituição da República Portuguesa.
O recorrente estava dispensado de pagar a taxa de justiça, pois que o seu pedido de concessão de
apoio judiciário foi (tacitamente) deferido - pelo que o Tribunal a quo violou, ao o não aplicar, os n.º 1 e
2 do artigo 25º da Lei 34/2004, improcedendo, ipso facto, a fundamentação da Sentença em recurso.
A sentença a quo dá erradamente como provado que “O indeferimento do pedido de apoio judiciário foi notificado ao oponente antes da notificação da Fazenda Pública para contestar”.
Ora, a sorte que a sentença em recurso deu à ação - a extinção da instância por impossibilidade da
lide - radica na aplicação do n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, ex vi n.º 3 do artigo 24º da Lei 34/2004, dos
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quais se retira que o prazo para pagamento da taxa de justiça deverá ser efetuado no prazo de 10 dias
após a notificação do indeferimento do apoio judiciário.
Ambas as normas expressamente exigem que, para que se opere a sanção do desentranhamento, o
requerente tem de ser notificado da decisão de indeferimento, o que não aconteceu no presente caso.
Neste enfoque e porque o n.º 3 é claro ao estatuir que tal falta de menção implica que a cominação
do n.º 2 do artigo 23º não pode ser aplicada, andou mal a sentença a quo ao decidir (rectius: a intuir) que
o pedido de concessão de apoio judiciário foi indeferido, e, bem assim, que, ope legis, o aqui recorrente
não teria de ser notificado desse indeferimento.
O n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, é inconstitucional por violação do artigo 13º, 18º e 20º da Constituição da República Portuguesa, pois não se encontram razões para diferenciar os momentos “antes”
e “depois” da notificação do réu para contestar, penalizando-se o autor por um facto que não lhe pode
ser imputado e que este não controla -pelo que não deveria ter sido aplicado tal normativo.
A diferenciação que o n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, contém quanto à sanção a aplicar no caso da
falta do pagamento da taxa de justiça se verificar antes ou depois da citação do Réu estabelece uma
diferenciação injustificada e iníqua, que viola o princípio da igualdade e da proporcionalidade.
Ora, estando com causa o princípio da tutela jurisdicional efetiva não se compreende nem se aceita
como constitucionalmente válida a solução mista absolutamente injustificável do n.º 6 do artigo 467º
do CPC, restringindo de forma arbitrária os direitos dos cidadãos que, para uma mesma omissão, terão
duas sanções dependentes de vicissitudes que não lhe são imputáveis e que não podem controlar.
A única interpretação lógica da sentença a quo que justifica a decisão de desentranhamento é a
de que tendo o indeferimento do pedido de concessão de apoio judiciário sido indeferido por força
do n.º 2 do artigo 23º da Lei 34/2004, deve- se poder ficcionar, para efeitos de aplicação do n.º 6 do
artigo 467º do C.P.C., que a notificação do indeferimento ocorreu no momento em que se produziu
essa cominação.
O recorrente não se pode conformar com tal representação, por a mesma, ao “dispensar” a notificação para efeitos do n.º 6 do artigo 467º do C.P.C, viola o princípio da tutela jurisprudencial efetiva
consagrada no artigo 20º da C.R.P..
Para efeitos de pagamento da taxa de justiça inicial, a oposição à execução não é equiparável à
petição inicial em ação declarativa, mas sim à contestação, donde resulta que lhe deverá ser aplicado
não o regime dos artºs 467º e 476º do C. Proc. Civil, mas sim o do artº. 486º-A do mesmo diploma.
Na perspetiva do recorrente, que encontra conforto em diversa jurisprudência que citamos nas
alegações e que ora damos por reproduzida (vide por todos o citado acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça proferido no proc. n.º 68125/05.7 YYLSB-A.L1.S1, de 1-11-2010), não obstante o caráter
declarativo da oposição à execução, que tanto o CPPT como o CPC assumem, a sua natureza de meio
de defesa para contestar o pedido executivo, implica que não se possa equiparar o requerimento de
oposição à execução a uma verdadeira e própria petição inicial em termos de custas judiciais e seu
regime sob pena de se cair na fatalidade de que a exceção dilatória “falta de pagamento da taxa de
justiça” se transmute numa incompreensível e inconstitucional exceção perentória.
Pelo que se conclui-se que a sentença a quo andou mal ao aplicar ao caso dos autos o n.º 3 do
artigo 24º da Lei 34/2004 e o n.º 6 do artigo 467º do C.P.C., antes se impunha a aplicação sucessiva
dos n.º 2, 3 e 4 do artigo 486º-A do C.P.C., que o Tribunal a quo omitiu.
Vejamos então se a taxa de justiça foi ou não paga atempadamente.
6. Conforme resulta dos autos, o recorrente havia pedido apoio judiciário.
A pedido do tribunal, a Segurança Social informou que o referido pedido havia sido considerado
indeferido, porquanto, tendo o recorrente sido notificado de projeto de indeferimento e nada tendo dito,
este se converteu em indeferimento definitivo por força do disposto no artº 23º, n.º 2 da Lei n.º 34/2004,
de 29 de julho (v. fls. 328/330).
Na sequência dessa informação, a Secretaria notificou o recorrente para efetuar o pagamento da
taxa de justiça, o que este veio a fazer em 16.02.2012 (v. fls. 306).
Vejamos então se era de considerar como extemporâneo o pagamento da taxa de justiça.
6.1. O artº 23º da Lei n.º 34/2008, acima citado, dispõe o seguinte:
“1 - A audiência prévia do requerente de proteção jurídica tem obrigatoriamente lugar, por escrito,
nos casos em que está proposta uma decisão de indeferimento, total ou parcial, do pedido formulado,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
2 - Se o requerente de proteção jurídica, devidamente notificado para efeitos de audiência prévia,
não se pronunciar no prazo que lhe for concedido, a proposta de decisão converte-se em decisão definitiva, não havendo lugar a nova notificação.
3 - A notificação para efeitos de audiência prévia contém expressa referência à cominação prevista
no número anterior, sob pena de esta não poder ser aplicada”.
Temos então que, o projeto de indeferimento converte-se em decisão definitiva, não havendo
lugar a nova notificação, se o requerente da proteção jurídica, devidamente notificado para efeitos de
audiência prévia, e com aquela cominação, nada vier dizer.
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O projeto de indeferimento de fls. 330, não contém aquela cominação, sendo certo que se desconhece se está ou não faltando alguma parte no mesmo.
Por outro lado, alega também o Ex.mo Advogado do recorrente que representando o recorrente
no procedimento de apoio judiciário, nunca foi notificado daquele projeto de indeferimento.
Ora, estes dois factos são relevantes já que dariam razão ao recorrente no sentido da falta de
uma notificação válida de indeferimento do pedido de apoio judiciário; e, assim, o pagamento após a
notificação efetuada pelo tribunal seria atempado, na medida em que, antes dessa notificação, o recorrente ignoraria o referido indeferimento, pelo que não poderia ter dado cumprimento ao disposto no
artº 467º, n.º 6 do CPC.
6.2. Pelo exposto, impõe-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para que seja apurado se:
a) A notificação do projeto de indeferimento ao recorrente continha a cominação referida no n.º 3
acima transcrito;
b) O Ex.mo Advogado do recorrente o representava no procedimento de apoio e se foi ou não
notificado daquele despacho.
Conforme o que for apurado se decidirá, já que basta aplicar ao caso dos autos as normas acima
referidas da Lei n.º 34/2008 e do CPC.
7. Nestes termos e pelo revoga-se a decisão recorrida e ordena-se a baixa dos autos para ampliação da matéria de facto nos termos acima indicados, decidindo-se depois em conformidade com o que
vier a ser apurado.
Sem custas.
Lisboa, 24 de outubro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Caducidade da garantia.
Sumário:
I — Nos termos do artigo 183º-A do CPPT, a demora na resolução da reclamação por
mais de um ano tem por consequência jurídica a não exigibilidade da prestação
de garantia idónea para obtenção do efeito suspensivo da reclamação e da consequente suspensão da execução.
II — Se a caducidade opera no termo de um ano após a interposição da reclamação
graciosa, a verificação dessa situação jurídica apenas ocorre quando o executado
a requerer ao órgão com competência para decidir a reclamação.
III — O acto de verificação da caducidade é um acto de conteúdo declarativo, que assenta no reconhecimento de que o requerente já é titular de uma situação jurídica
que se constituiu em momento anterior.
IV— Por isso, não é de aceitar a posição, segundo a qual não se pode declarar caduca
uma garantia que deixou de ser válida antes de se ter requerido o reconhecimento
da sua caducidade.
Processo n.º 568/12-30.
Recorrente: Ministério das Finanças.
Recorrido: Concentra - Produtos para Crianças, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1 A Direcção Geral dos Impostos interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou procedente a acção administrativa especial que Concentra
– Produtos para Criança, SA, identificada nos autos, moveu contra o despacho do Director de Finanças
Adjunto de Lisboa, de 12/6/2006, que indeferiu o pedido de reconhecimento da caducidade da garantia
bancária que prestou para suspensão da execução fiscal instaurado para cobrança coerciva do IRC do
exercício de 1999.
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Nas alegações, conclui o seguinte:
1. Em 30-3-2004, a contribuinte apresentou reclamação graciosa contra o acto de liquidação
adicional de IRC de 1999.
2. Em 1-10-2004, apresentou garantia bancária válida até 1-4-2005.
3. Em 1-4-2005, a garantia deixou de ser válida, tornando-se nula e de nenhum efeito.
4. Nessa situação, contrariamente à tese defendida na douta sentença recorrida, não era possível
à Administração declarar, nos termos do artigo 183º-A do CPPT, a caducidade da garantia, porquanto,
então, a mesma já estava extinta, já não existia.
5. Por assim não entender, a douta sentença recorrida padece de erro na apreciação da matéria de direito, sendo ilegal por desconforme com o citado preceito e, em consequência, não merece ser confirmada.
1.2. Não houve contra-alegações.
1.3. O Ministério Público não emitiu parecer
2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
A) A A. foi objecto de uma acção de fiscalização ao exercício de 1999, a qual deu origem a uma
liquidação adicional de IRC (cfr. fls. 12 e ss. do PA).
B) Para cobrança da dívida tributária decorrente do não pagamento da liquidação adicional, foi
instaurado o processo de execução fiscal n.º 3492-2004/01024256, que tramita no Serviço de Finanças
de Loures 4 (cfr. fls. 5 do PA).
C) Em 30/03/2004, a A. apresentou uma reclamação graciosa no Serviço de Finanças de Loures
4, a qual até à data da entrada do processo no tribunal, ainda não tinha sido objecto de qualquer decisão
(cfr. fls. 5 do PA).
D) Em 1/10/2004, a A. prestou garantia bancária no valor de €979.347,26 no âmbito do processo
de execução fiscal referido em B) (cfr. fls. 5 do PA).
E) Em 19/07/2005, a A. apresentou um requerimento dirigido ao Director de Finanças, no qual
conclui «(...) 3. Ora, nos termos do n.º 1 do art. 183- A do CPPT, a garantia prestada para suspender
a execução em caso de reclamação graciosa, caduca se a reclamação não estiver decidida no prazo de
um ano a contar da data da sua interposição. Pelo que nos termos do n.º 4 daquele artigo, se requer
a V. Exa declare caduca aquela garantia.» (cfr. fls. 1 do PA apenso)».
F) Por ofício de 29/09/2005, da Direcção de Finanças de Lisboa, a A. foi notificada do deferimento
do seu requerimento (cfr. fls. 8 do PA apenso).
G) Em 6/04/2006, a A. foi notificada por ofício da Direcção de Finanças de Lisboa, que a decisão proferida em G) foi revogada por despacho de 31/03/2006, (cfr. fls. 16 do PA apenso), o qual se
fundamentava no seguinte: (...) 12. Deste modo, atendendo à data de apresentação da reclamação
Graciosa: 30/03/2004 e ao disposto no art. 183º-A do CPPT, temos que a garantia deixou de ser válida
no dia seguinte ao decurso do tempo que permitiria requerer a sua caducidade: um ano sem que a
Reclamação Graciosa estivesse decidida.
Uma vez que uma garantia que deixou de ser válida (01/04/2005) antes de ser susceptível de
verificar a sua caducidade (20/07/2005), não poderá vir a caducar nos termos do art. 183º-A do
CPPT. Deste modo, o Despacho de 26/09/2005 que confirmou o deferimento tácito do requerimento
em causa, consubstancia na ordem jurídica fiscal um acto inválido e, como tal revogável nos termos
do art. 141º do CPA. (…)
H) A P1 deu entrada no Tribunal a 4/07/2006 (cfr. fls. 2 dos autos).
3. A questão de direito que suscitou a apelação da recorrente consiste em saber se a Administração
Tributária deve ou não reconhecer o pedido de caducidade de uma garantia bancária que foi efectuado
após o decurso de um ano sobre a interposição de reclamação graciosa, sem que esta tenha sido decidida.
A situação de facto em que se coloca essa questão resume-se no seguinte: (i) em 30/3/2004, a
recorrida reclamou graciosamente da liquidação do IRC; (ii) em 1/10/2004, apresentou garantia bancária para suspender execução fiscal instaurada para cobrança da quantia liquidada; (iii) em 19/7/2005,
solicitou a declaração de caducidade da garantia com fundamento no decurso do prazo de um ano, sem
que a reclamação tivesse sido decidida (iv) a recorrente indeferiu esse pedido por entender que, “uma
vez que uma garantia que deixou de ser válida (01/04/2005) antes de ser susceptível de verificar a sua
caducidade (20/07/2005), não poderá vir a caducar nos termos do art. 183º-A do CPPT”.
A sentença recorrida não atendeu a este argumento, julgando que “o facto da AT verificar a caducidade da garantia em data posterior à produção dos efeitos previstos no art. 183º-A em nada impede
que esses efeitos se produzam e que a AT os declare produzidos. E tal declaração de caducidade não é
inócua de sentido. Com efeito, a questão de saber se a caducidade nos termos do artº 183º-A operou ou
não, tem relevância jurídica, considerando que tal caducidade mantém o efeito suspensivo da execução
fiscal até ao encerramento do litígio”.
E, na verdade, nenhum reparo nos merece tal argumentação.
Tendo em conta os termos em que a lei prescreve o regime de caducidade da garantia em caso de
reclamação graciosa, não se deve confundir o momento em que a caducidade se produz com o momento
em que se declara que ela ocorreu.
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Na redacção dada pela Lei n.º 30-B/2002, a vigente à data da prestação da garantia, o artigo 183º-A
estabelecia o seguinte: «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 1ª instância no prazo de três anos a contar da data
da sua apresentação».
Esta norma manda contar o prazo de um ano a partir da data da «interposição» da reclamação e
não a partir da data da prestação da garantia. Significa isto que não é a garantia que deve estar prestada e mantida pelo prazo de um ano, mas a reclamação que deve ser decidida nesse prazo. A demora
na resolução da reclamação por mais de um ano tem por consequência jurídica a não exigibilidade
da prestação de garantia idónea para obtenção do efeito suspensivo da reclamação e da consequente
suspensão da execução. Portanto, o momento a partir do qual deixa de ser exigível a prestação ou a
manutenção da garantia, como forma de suspensão da execução fiscal, é o decurso de um ano sem que
a reclamação graciosa tenha sido resolvida.
O que bem se compreende tendo em conta a razão de ser desta caducidade.
O fim visado pelo legislador ao introduzir no CPPT ao artigo 183º-A, através da Lei n.º 15/2001, de
5/6 foi o de impor à administração tributária (e na redacção inicial, também aos tribunais) a resolução célere
das impugnações dos impostos, como meio de desonerar os contribuintes com os encargos excessivos que
poderiam ter com a prestação da garantia “ad eternum”. Como refere Rui Duarte Morais, o artigo 183º -A
do CPTT «procura estabelecer um equilíbrio entre a necessidade de condicionar a suspensão da execução
à prestação de garantia e o direito dos contribuintes à justiça, o qual inclui o direito a verem o seu caso
apreciado e decidido por um Tribunal num prazo razoável. Veio pôr fim a uma situação de todos conhecida
na prática: a de o contribuinte ter que prestar caução ou equivalente para obstar à penhora dos seus bens e
ficar obrigado a mantê-la anos e anos (por vezes mais de uma dezena de anos) enquanto o processo segue,
“pachorrentamente”, o seu curso em Tribunal» (cfr. A execução Fiscal, pág. 89).
Se a caducidade opera no termo de um ano após a interposição da reclamação graciosa, a verificação
dessa situação jurídica apenas ocorre quando o executado a requerer ao órgão com competência para
decidir a reclamação. O n.º 4 do artigo 183º-A, na redacção então vigente, preceituava que «a verificação
da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1ª instância onde estiver pendente a impugnação, recurso
ou oposição, ou, nas situações de reclamação graciosa, ao órgão com competência para decidir a
reclamação, devendo a decisão ser proferida no prazo de 30 dias após requerimento do interessado».
Acontece que o acto de verificação da caducidade é um acto de conteúdo declarativo, que assenta no
reconhecimento de que o requerente já é titular de uma situação jurídica que se constituiu em momento
anterior. O alcance declarativo resulta do n.º 1 do artigo 183º-A, que define a circunstância em que
ocorre a caducidade. Trata-se apenas de reconhecer a existência de uma situação objectiva que resulta
ope legis, automaticamente, ou seja, da verificação de que a reclamação graciosa não foi decidida, por
motivo não imputável ao executado, no prazo de um ano a contar da data da sua interposição.
O direito à caducidade da garantia constituiu-se automaticamente por determinação legal, pelo que
à pronúncia mediante a qual a administração tributária cumpra, nos termos do artigo 183º-A, reconhecê-lo, apenas se deve imputar um alcance simplesmente declarativo. É que, o momento determinante da
fatiispecie prevista naquela norma não é o da emissão do acto de verificação da caducidade, mas o do
preenchimento dos elementos constitutivos da situação jurídica à qual esse acto se reporta.
Por conseguinte, não é de aceitar a posição da recorrente, segundo a qual não se pode declarar
caduca uma garantia que deixou de ser válida. Não se pode afirmar que a caducidade é um efeito inovatório que apenas é introduzido pelo próprio acto da Administração, quando a sua emissão surge no
exercício de poder de verificação vinculada. Como a caducidade da garantia é um efeito que resulta
directamente da lei, o acto da Administração apenas desempenha a função de dar atendibilidade a
uma situação já constituída. Se tem essa função, não se vê qual seja o obstáculo em se declarar, por
referência a um momento passado, que a caducidade ocorreu, tornando certa e incontestável para todos
os efeitos, essa situação.
Não sendo exigível a manutenção da garantia após o decurso de um ano sem que a reclamação
tenha sido decidida, é irrelevante que a validade da garantia tenha cessado no mesmo momento em que
se deve considerar que caducou. Nem o executado deixou de ter encargos com a garantia pelo facto
da sua validade ter cessado no mesmo dia em que, por força da lei, ela deixou de ser exigível, nem
a execução fiscal deixa de continuar suspensa pela perda da sua validade. Bem pelo contrário, para
que a execução continue suspensa sem garantia idónea é necessário um acto que declare a situação de
caducidade.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso Jurisdicional. Pedido de dispensa de Prestação de Garantia. Falta de ataque
a um dos fundamentos da decisão recorrida.
Sumário:
I — Como se depreende do artº 52º, n.º 4 da Lei Geral Tributária, para ser deferida
a dispensa de prestação de garantia é necessário que se satisfaçam três requisitos, sendo que um deles – a irresponsabilidade do executado pela insuficiência
ou inexistência de bens para pagamento da dívida exequenda e acrescido – não
comporta alternativas.
II — Assim, para impugnar eficazmente, em recurso jurisdicional, a decisão em que
se entendeu que não se verificavam os pressupostos de dispensa de garantia por,
entre outros fundamentos, se considerar que não resultou provada a irresponsabilidade do reclamante pela insuficiência de bens, o recorrente haveria de atacar
a decisão recorrida também quanto a este fundamento o qual, por si só, justifica
a decisão que confirmou o indeferimento da reclamação, já que sem a verificação
desse pressuposto nunca seria, legalmente, possível a dispensa da prestação da
garantia.
III — O recurso jurisdicional tem necessariamente de improceder quando nele não se
impugna um dos vários fundamentos em que se alicerça a decisão recorrida.
Processo n.º 696/12-30.
Recorrente: António Augusto Loureiro Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – António Augusto Loureiro Ferreira melhor identificado nos autos, vem recorrer para este
Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 11 de Abril de 2012, que julgou
improcedente a reclamação por si deduzida contra o despacho do chefe de serviço de finanças de Lisboa 2, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia, no âmbito de processo de execução
fiscal n.º 3247201001216309.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. A Meritíssima Juiz a quo julgou improcedente a Reclamação proposta pelo aqui Recorrente,
por duas ordens de razões, as quais delimitam o presente Recurso.
Na verdade, e salvo o devido respeito por opinião contrária, o Tribunal a quo, ao decidir como
decidiu, aplicou incorrectamente o Direito, ao ter interpretado o estatuído nos artigos 52º, 60º, 74º,
103º, todos da Lei Geral Tributária (doravante LGT), 151º, 169º, 170º, 195º, 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (doravante CPPT), 8.º do Código do Procedimento Administrativo,
concomitantemente com a análise da jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais têm decidido
num sentido mais favorável ao contribuinte.
II. Igualmente considera o Recorrente que a ordem escolhida pela Meritíssima Juiz o quo, para
elaboração da sentença ora colocada em crise, foi escolhida de forma invertida, isto porque, quer
aquando a Reclamação proposta, quer ao nível da análise da própria questão controvertida, importará,
primeiramente, apreciar das questões relacionadas com as invocadas preterição de observância de
formalidade legais, e só depois, se aí tiver cabimento, apreciar a questão relacionada com os motivos
que sustentaram o pedido de isenção de prestação de garantia.
III. O mesmo equivalerá a dizer que primeiro dever-se-á discutir as questões de forma, e depois,
caso não padeçam de nenhuma ilegalidade, aí sim, apreciar do mérito, das questões relacionadas com
a substância.
Em face do exposto, e tendo sempre em atenção a delimitação do presente recurso, as conclusões
de recurso irão seguir a seguinte ordem:
- Saber se relativamente ao acto de dispensa de prestação de garantia, se impunha ou não, a audiência prévia do interessado, ora Recorrente;
- Saber se se verificam os pressupostos para o preenchimento dos requisitos para a efectivação
da dispensa de prestação de garantia.
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IV. O Recorrente esclarece que, desde a notificação do despacho alvo da Reclamação, que tem
efectuado todos os pagamentos prestacionais, como se a isenção de prestação de garantia tivesse fico
aceite. Com isto, o Recorrente quer demonstrar que não utilizou a Reclamação, nem o presente recurso,
como expediente dilatório para retardar o pagamento da dívida.
V. O Recorrente pretende apenas ver reconhecido como aplicável, o Direito que alegou. O direito
que o Recorrente exerceu — Reclamação — advêm do estatuído no disposto no artigo 276º do CPPT,
sendo que, foi o próprio Chefe do Serviço de Finanças Lisboa 2, no seu despacho datado de 25-10-2011,
que notificou o Executado dessa mesma possibilidade.
VI. Ora, o aludido artigo (276º do CPPT) estatui a garantia dos interessados no direito de reclamação dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da Administração Tributária.
VII. Pese embora o processo de execução fiscal tenha natureza judicial, não podemos esquecer
que os órgãos da Administração Tributária têm participação nos actos que não tenham natureza jurisdicional.
VIII. Ora, é precisamente este o motivo que permitiu ao Recorrente efectuar a Reclamação do
acto administrativo, praticado pelo Chefe do Serviço de Finanças 2, o qual indeferiu a isenção de
prestação de garantia.
IX. Estamos verdadeiramente, perante uma defluência da norma consagrada constitucionalmente,
a qual, garante a todos os cidadão, o direito de recorrer à impugnação contenciosa de todo e qualquer
acto da administração que lese os seus direitos e interesses — artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da
República Portuguesa (adiante apenas designada por CRP).
X. Como referido, o ora Recorrente, deduziu Reclamação do despacho do Chefe do Serviço de
Finanças Lisboa 2, datado de 25-10-2011, por o mesmo ter indeferido o pedido formulado para obter a
dispensa de prestação de garantia, pedindo a sua anulação, por ter sido omitida a formalidade essencial
de audição prévia, considerando ainda que se verificavam preenchidos os requisitos para a aludida
dispensa, porquanto, a Autoridade Tributária dispunha de todos os elementos tendentes à prova do
preenchimento daqueles requisitos.
XI. Em face disto, considera o Recorrente que a circunstância da Administração Tributária
ter omitido a audiência prévia do interessado no acto de indeferimento do pedido de dispensa de
prestação de garantia deveria ter sido avaliada, pois, sendo aquela devida, o interessado foi castrado
no seu direito de poder, posteriormente, fazer a prova que a Administração Tributária considerou
como não feita.
XII. Mais considera o Recorrente que, o despacho reclamado, não é precedido de nenhuma outra
notificação para que, querendo, pudesse exercer o seu direito de audição prévia, sobre qualquer projecto
de despacho, reclamado com o pedido de dispensa de prestação de garantia que havia apresentado.
Pois, não podemos descurar o Princípio que consagra a participação dos administrados na formação
das decisões em que são directamente interessados.
XIII. De resto, tal Principio encontra-se consagrado na previsão do artigo 60º., n.º 1, da
LGT: “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: (...)”.
E, será através do estatuído na alínea b) do referido normativo legal, que o direito do Recorrente
encontra acolhimento: “Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições”.
XIV. Mas mais, este direito de participação tem quer consagração constitucional (artigo 267º. da
CRP), quer no código de Procedimento Administrativo (Cfr. artigo 100º.).
XV. Ora, como a dispensa de audição prévia do aqui Recorrente só seria legalmente admissível
se a decisão do pedido efectuado fosse favorável ao mesmo, tal como previsto no n.º 2 do artigo 60º
da LGT, a Administração Tributária, ao agir como agiu, preteriu formalidades essenciais, querendo o
mesmo significar que, ou não existiu projecto de decisão, ou ao existir, não foi concedido ao Executado
o direito de se pronunciar sobre a decisão.
XVI. Por tudo quanto vem sido dito, considera o Recorrente que o despacho reclamado é ilegal,
quer por violação do disposto no artigo 60º., n.º 1, da LGT, quer por violar um Principio constitucional,
reconhecido aos interessados na condição de administrados.
XVII. Chegados aqui, e atentas as razões aduzidas pela Autoridade Tributária na sua Resposta,
bem como a fundamentação da sentença proferida pelo Tribunal a quo, afigura-se como necessário
analisar a natureza jurídica do acto que decide isentar, ou não, a prestação de garantia.
XVIII. O Recorrente concorda em absoluto com a fundamentação de Direito utilizada pela
Meritíssima Juiz no âmbito do processo n.º 204/12.3BELRS, que corre os seus termos na 1ª Unidade
Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa.
XIX. No aludido aresto poder-se-á ler que, a decisão que incida sobre a dispensa de prestação
de garantia, produz, por si só, efeitos jurídicos, nomeadamente a da não suspensão do processo de
execução, preenchendo, por isso, o conceito de acto administrativo, e serem, por esse motivo, apli-
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cáveis as normas atinentes ao procedimento administrativo, e, especificamente, as respeitantes ao
processo tributário porquanto, “qualquer tomada de decisão administrativa tem sempre subjacente
um procedimento administrativo, ainda que abreviado, nos termos do disposto no artigo 267., n.º 5
da Constituição da República Portuguesa, e do artigo 1º do Código de Procedimento Administrativo”.
XX. Esta conclusão deriva da análise efectuada na aludida sentença de que: “O acto administrativo, é nos termos do artigo 120º do Código do Procedimento Administrativo, para efeitos de aplicação
daquele código, «as decisões dos órgãos da Administração que ao abrigo de normas de direito público
visem produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta”. É certo que o processo de execução fiscal é um processo de natureza jurisdicional, como dispõe o artigo 103º da Lei Geral Tributária,
onde logo se lê «sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que
não tenham natureza jurisdicional», donde se retira a conclusão, que não é pelo facto de o processo de
execução fiscal ter natureza judicial que não podem ser praticados, na respectiva tramitação, actos de
natureza administrativa”.
XXI. No que tange à questão sobre a indispensabilidade de audiência prévia à decisão de dispensa
de garantia, já o Supremo Tribunal Administrativo respondeu, no seu Douto Acórdão n.º 01072/11 de
14/12/2011: “Como decorre do disposto no art. 103º da LGT, e tem sido repetidamente afirmado pela
jurisprudência deste STA, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, na totalidade, e embora
a AT nele passa praticar actos que não tenham natureza jurisdicional é garantido aos interessados o
direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos aí praticados por órgão da AT”.
XXII. “Entre os actos que podem ser praticados pela AT no processo de execução fiscal inclui-se
a suspensão da execução após prestação de garantia, nos casos enunciados nos arts. 52º da LGT e 169º
do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa de prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei
(nºs 3 a 6 do citado art. 52º da LGT e art. 170º do CPPT”.
XXIII. “No caso, o acto reclamado substancia-se, precisamente, no indeferimento, por parte
do órgão de execução fiscal, de pedido de dispensa de reforço (no montante de 406.950,06 Euros)
de garantia, nos termos do art. 170º do CPPT, por esse mesmo órgão ter considerado que o pedido
não se encontra instruído com toda a prova documental necessária à apreciação da pretensão do
requerente, ou seja, instruído com todos os elementos documentais comprovativos da verificação
dos pressupostos de que depende a concessão da dispensa prevista no n.º 3 do citado art. 170º do
CPPT, e por não ser apresentada prova da irresponsabilidade do executado pela situação de insuficiência/inexistência de bens”.
XXIV. “Ora, como em situação semelhante se afirmou no ac. deste STA, de 2/2/2011, rec.
n.º 08/11, o despacho de indeferimento objecto da presente reclamação qualifica-se como verdadeiro
acto administrativo em matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina
nos estreitos limites da ordenação intraprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa
situação individual e concreta — cfr. art. 120º do CPA — sendo que a decisão da AT de suspender
ou não o processo de execução fiscal por virtude da prestação (ou da dispensa) de garantia implica e
determina manifestos reflexos na esfera jurídica da ora recorrida “
XXV. “E, assim, em face dessa definição como acto administrativo e tratando-se, como se trata,
de um acto administrativo definidor de uma situação jurídica que no caso é desfavorável ao contribuinte, impunha-se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos arts. l00º do CPA e 60º da
LGT. Tanto mais que, no caso, a própria recorrente alega que o indeferimento do pedido de dispensa
de reforço da garantia se fundamentou na circunstância de o órgão de execução fiscal ter considerado que o pedido não se encontra instruído com todos os elementos documentais comprovativos da
verificação dos pressupostos de que depende a concessão da dita dispensa de prestação do reforço
da garantia e por não ter sido apresentada prova da irresponsabilidade do executado pela situação de
insuficiência/inexistência de bens”
XXVI. “E nem se diga, como pretende a recorrente, que a tal obsta o facto de o art. 60º da LGT
estar inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”, bem como o facto de no âmbito do procedimento tributário definido no art. 54º da LGT não estar incluído o processo de execução
fiscos, ou seja, que, no caso, não estando em causa o procedimento tributário (mas, antes, o processo
judicial) não seria, por isso, aplicável o disposto naquele art. 60º da LGT”
XXVII. “É que, por um lado (e independentemente das alegadas — nas Conclusões I a P — dificuldades de conceptualização da reclamação prevista no art. 276º do CPPT) os arts. 54º da LGT e 44º
do CPPT contemplam uma definição do âmbito do procedimento tributário em termos latos, que compreende «toda a sucessão de actos dirigida à declaração de direitos tributários», em ambos se incluindo,
aliás, o procedimento de cobrança das obrigações tributárias, na parte em que não tiver natureza judicial
(cfr. alínea h) do n.º 1 do art. 54º da LGT e a alínea g) do nº1 do art. 44º do CPPT)”.
XXVIII. “E, por outro lado, como se viu, a suspensão da execução após prestação de garantia,
nos casos enunciados nos arts. 52º da LGT e 169º do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa de
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prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei (nºs 3 a 6 do citado art. 52º da LGT e art. 170º do
CPPT), são de qualificar como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária e não como
mero actos de trâmite; e, assim, como actos administrativos definidores de uma situação jurídica que
no caso é desfavorável ao contribuinte, impunha-se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído
nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT”.
XXIX. À semelhança do Douto Acórdão transcrito, como no caso em apreço nos presentes autos,
considera do Recorrente que está provado que a fundamentação apresentada pela Administração Tributária para o indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia remete para a falta de prova
levada pelo requerente ao procedimento, quando formulou o seu pedido de pagamento em prestações,
como isenção de prestação de garantia: “Quanto à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento
em virtude de não estar provada a manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de
bens penhoráveis, conforme determina o artº 52º n.º 4 da LGT”.
XXX. Em abono da verdade sempre se dirá que, caso tivesse sido respeitado o direito de audição
prévia do interessado, o mesmo poderia ter juntado os elementos que reputasse por necessários à prova
da sua insuficiência económica.
XXXI. A agir como agiu, a Administração Tributária não diligenciou pelo cumprimento da Lei e
dos Princípios nela consagrados, como sendo o da audiência prévia do interessado em momento prévio
à decisão, para que o mesmo pudesse, como se disse, querendo, fazer prova contrária dos factos que a
Administração Tributária considerou para a sua decisão reflectida no despacho reclamado.
XXXII. Ainda que se fale em Jurisprudência mais recente relativamente ao caso em apreço nos
presentes autos, a verdade é que, tal jurisprudência não é uniforme, e não acautela os interesses dos
cidadãos contribuintes, tal como previsto na Constituição da República Portuguesa.
XXXIII. Para além do Douto Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, e que
supra se transcreveu, outros existem que entendem ser de aplicar a circunstância de audição prévia do
interessado. A esse propósito veja o Ac. do TCAS, datado de 29-11-2011, com o processo n.2 05168/11:
“(…) Dispõe o artº 60º da LGT na redacção introduzida pelo artº 13º da Lei n.º 16-A/2002, de 31.05,
o seguinte:
“1- A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode
efectuar-se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos
ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou acto administrativo em matéria
fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2- É dispensada a audição 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.
3- Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que
se referem a alínea b) a alínea 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 o enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.
5- Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercido do direito de
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua
fundamentação.
6- O prazo do exercido 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».
São assim diversas as situações no procedimento tributário, em que o direito à participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam pode ser exercido, havendo que ter em conta a extensão
do conceito legal de procedimento tributário que se encontra enunciado no artº 54º n.º 1 da LGT.
Dispõe este preceito legal o seguinte: “1- O procedimento tributário compreende toda a sucessão
de actos dirigida à declaração de direitos tributários, designadamente:
a) As acções preparatórias ou complementares de informação e fiscalização tributária;
b) A liquidação dos tributos quando efectuada pela Administração Tributária;
c) A revisão, oficiosa ou por iniciativa dos interessados, dos actos tributários;
d) O reconhecimento ou revogação dos benefícios fiscais;
e) A emissão ou revogação de outros actos administrativos em matéria tributária (…);”
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Sendo o objectivo do procedimento tributário a “declaração de direitos tributário?” isto é, a emissão de um acto produtor de efeitos jurídicos, há que entendê-lo como uma sucessão ordenada de actos
e formalidades tendentes à declaração de direitos tributários.
É certo que, de acordo com o disposto no artº 103º, nº1 da LGT. “O processo de execução fiscal
tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos
que não tenham natureza jurisdicional.”
Também é certo que o art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”
Porém, o pedido de suspensão da execução fiscal e de dispensa de prestação de garantia e a respectiva decisão a proferir pelo órgão da execução fiscal não deixa de ser um procedimento tributário
“enxertado” no processo de execução fiscal.
Aliás à semelhança do que ocorre com o pedido de pagamento em prestações, v.g.. previsto nos
arts. 196º e ss. do CPPT o que permite afirmar que na execução fiscal, apesar da sua natureza judicial,
se praticam actos materialmente administrativos em matéria tributária.
Assim sendo, pode concluir-se que o caso dos autos tem enquadramento legal nos arts 54º, n.º 1
e 60º, 1. b) da LGT, o que determina a necessidade da audição do reclamante, ora recorrido, antes de
tomada a decisão sobre os seus pedidos.
Acresce que, embora não expressamente previsto no artº 60º da LGT, a obrigatoriedade da audição do responsável tributário subsidiário, em caso de reversão no processo de execução fiscal, está
contemplada no nº4 do artº 23º da LGT, numa concretização do direito constitucional de audição consagrado no artº 267º, n.º 5 da CRP, que reconhece aos cidadãos o direito de participação na formação
das decisões e deliberações que lhes disserem respeito.
Por outro lado, não colhe o argumento da recorrente de que, tendo o reclamante sido ouvido
antes de proferido o despacho de reversão que o chamou à execução fiscal, não carecia a AT de o
notificar, ao abrigo do disposto no artº 60º da LGT, pois tinha “exercido o direito de audição prévia,
aquando da fase preparatória para a sua reversão” e que “é a própria lei que prevê a dispensa de
audição.”
Como decorre da letra da lei — cfr. artº 60º, n.º 1-b) e e) e nº3 da LGT — o que a lei dispensa é
o “e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária”, no caso de ter sido
exercido o “b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações,
recursos ou petições;”, relativos, obviamente, ao procedimento tributário da inspecção tributária que
ocorra no caso concreto.
Não é, manifestamente, o caso dos autos, onde o recorrido, não obstante ter sido ouvido sobre a
proposta de despacho de reversão contra si a ordenar, não pode ver precludido o seu direito de participação na formação das decisões que lhe digam respeito no decurso do processo e após ter sido contra
si ordenada a reversão, sob pena de violação do referido artº 60º da LGT.
A decisão da AT de suspender ou não um processo de execução fiscal e a de dispensar ou não
a prestação de garantia, possuem manifestos reflexos na esfera jurídica do ora recorrido, sendo tais
decisões actos administrativos em matéria tributária.
Tratando-se, como se trata, de actos administrativos definidores de uma situação jurídica com
efeitos jurídicos no caso concreto, no caso desfavoráveis impunha-se a prévia audição do reclamante,
de acordo com o estatuído nos arts 60º da LGT e 100º do CPA.
Em conclusão, pode afirmar-se que foi violado o disposto no referido artº 60º, n.º 1 da LGT quando
a AT não procedeu à audição do ora recorrido, nos termos do disposto artº 60º da LGT sobre o projecto
de decisão desfavorável às suas pretensões.”
XXXIV. Acresce ainda que, se sobre a mesma matéria, foram proferidas decisões contrárias entre
si, sempre se dirá que, somos de opinião que a interpretação e aplicação da lei deverá ser no sentido
mais favorável ao contribuinte. Este princípio é aplicado em vários ramos do Direito, e o caso em apreço
nos presentes autos não deverá ser excepção.
XXXV. Ainda que existam dúvidas quanto à aplicação dos normativos legais enunciados, ou que
a sua interpretação quanto à referida aplicação seja ambígua, considera o Recorrente que a mesma
deverá ter em consideração aquela que se revelar mais favorável ao contribuinte.
XXXVI. Ora, atenta a delimitação que o Recorrente efectuou para o presente Recurso, e a conclusão que se chegou relativamente à questão de saber se relativamente ao acto de dispensa de prestação
de garantia, se impunha ou no, a audiência prévia do interessado (sim, impunha-se a audiência prévia
do interessado), deveremos seguir agora para a segunda questão:
- Saber se se verificam os pressupostos para o preenchimento dos requisitos para a efectivação
da dispensa de prestação de garantia.
O Recorrente fundamentou o seu pedido de pagamento em prestações com isenção de prestação
de garantia da seguinte forma:
1º Foi o ora Executado citado para o pagamento do montante € 15.307,55 (quinze mil, trezentos
e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos).
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2.º No entanto, não tem o Executado forma de proceder ao pagamento da divida exequenda de
uma só vez, pelo que vem requerer que lhe seja concedida a possibilidade de efectuar o seu pagamento
em prestações mensais, iguais e sucessivas, no maior número legalmente admitido, por considerar que
assim poderá assumir e suportar a sua obrigação.
3º Paralelamente, nos termos do art.º 52º n.º 4 da Lei Geral Tributária, vem o Executado requerer
a isenção de prestação de garantia, uma vez que, face à sua idade avançada, não consegue obtê-la, junto
de nenhuma entidade bancária.
4º Acresce ainda que, o Executado não tem quaisquer bens da sua propriedade, pelo que se encontra
impossibilitado de os oferecer como dação em cumprimento.
5º Para além do supra exposto, é ainda de salientar o facto de o Executado ter dividas aos Serviços
de Finanças como devedor originário, e por reversão fiscal de duas sociedades, tudo num cômputo
global de € 198.394,00 (cento e noventa e oito mil, trezentos e noventa e quatro euros).
6º E como já justificado, mas que agora se reitera, a ausência de património e a impossibilidade
de obter crédito junto de qualquer Instituição Bancária, impossibilita o Executado de pagar de uma só
vez a quantia objecto do presente processo executivo.
7º Contudo, como é verdadeira intenção do Executado proceder ao pagamento de todas as suas
dívidas, originárias ou decorrentes de reversão fiscal, tal circunstância só será possível caso o pedido
de pagamento em prestações seja deferido.
XXXVII. A Administração Tributária, por despacho datado de 25-10-2011, emitido pelo Chefe
do Serviço de Finanças de Lisboa 2, sobre o acima transcrito, apenas se pronunciou que: “(…) Quanto
à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento em virtude de não estar provada a manifesta
falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, conforme determina o
artº 52º n.º 4 da LGT (...).
XXXVIII. No entanto, e na esteira do que vem sido defendido pelo Recorrente, caso a Administração Tributária tivesse notificado o interessado para exercer o seu direito de audição prévia, o mesmo
teria corroborado o alegado com alguma documentação.
XXXIX. E diz-se alguma documentação pois, está vedada ao Recorrente a possibilidade de obtenção
de todos os documentos que pudessem fazer prova, a 100%, de que não tinha condições para prestar
garantia. Teria pedido uma certidão de teor ao Serviço de Finanças, para que atestasse se o mesmo era
ou não proprietário de algum bem (cujo resultado seria negativo, pois o Recorrente não é proprietário
de rigorosamente nada). Igualmente, teria pedido uma declaração ao Banco com que trabalha, para
atestar que não lhe seria concedida nenhuma garantia bancária (de resto, o depósito bancário que o
Recorrente tem no Banco, o qual se cifra em mais de € 12.000,00, está penhorado à ordem do Serviço
de Finanças de Lisboa 2).
XL. O Recorrente não poderia entregar nenhuma certidão negativa emitida pelo IRN, I.P., por esse
tipo de buscas não ser efectuado para o cidadão desprovido da qualidade de Agente de Execução ou
Administrador de Insolvência. De resto, nem sequer seria credível que o Recorrente fosse proprietário
de mais algum bem, e que a Administração Tributária não os tivesse penhorado.
XLI. A este propósito, a sentença recorrida refere que “(...) As formas de prestação de garantia
são as que se encontram previstas nos artigos 195º e 199º do CPPT, atenta a remissão operada pelo
artigo 169º, n.º 1 do mesmo Código, a saber: a garantia bancária, caução, seguro-caução, penhor, hipoteca ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”.
XLII. Considerando ainda que, (…)”a questão que se coloca é a de saber sobre quem impede o
ónus da prova do preenchimento dos pressupostos de que depende a dispensa de prestação de garantia
constantes no artº 52-º, n.º 4 da LGT”.
XLIII. Conclui que (...), “atenta a regra geral sobre o ónus da prova constante do artigo 342º do
Código Civil e o disposto no artigo 74º da LGT, conclui-se que impende sobre o executado o ónus
de provar que a prestação de garantia lhe causa prejuízo irreparável ou que carece manifestamente de
meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, bem como que a insuficiência
ou inexistência de bens não é da sua responsabilidade”.
XLIV. “Refira-se, desde já, que a circunstancia do pressuposto da irresponsabilidade na insuficiência ou inexistência de bens implicar a prova de um facto negativo não infirma a conclusão de que
o ónus da prova impende sobre o executado, sendo certo que as regras sobre o ónus da prova supra
referidas não comportam qualquer excepção aplicável à prova dos factos negativos”.
XLV. Acabando por decidir que o Reclamante, ora Recorrente, no logrou efectuar a prova que
lhe cabia, não provando por isso, a insuficiência ou a inexistência de bens para os efeitos do disposto
no artigo 52.º, n.º 4, da LGT.
XLVI. De facto, a única coisa que o Recorrente pretendia — e que pretende — é pagar as suas
dívidas, o que vem fazendo de forma faseada, como se o seu pedido tivesse sido aceite. O único documento que o Executado, aqui Recorrente poderia ter junto ao processo, era uma certidão emitida pelo
próprio Serviço de Finanças, ou até mesmo, uma declaração do Banco.
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XLVII. Administração Tributária, na pessoa do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa
2, decidiu totalmente ao arrepio de toda a prova que já existe nos autos executivos. Não crê o
Recorrente que o Serviço de Finanças onde corre os termos do processo executivo subjacente ao
presente Recurso, contenham informação sobre a existência de bens ou a capacidade financeira
do executado, e não tivessem tomado alguma providência no sentido de obterem o ressarcimento
da dívida exequenda.
XLVIII. E o Tribunal a quo, ao decidir como decidiu, apenas avaliou os motivos aduzidos pela
Administração Tributária, não dando provimento às motivações do Recorrente.
De facto, o Recorrente é o elo mais fraco na relação estabelecida com a Administração Tributária.
A esta última não importa ou não interessa, provavelmente por não ter cabimento nos seus objectivos
anuais, deferir o pagamento em prestações.
XLIX. De nada importa se o contribuinte dá mostras de querer pagar; a Administração Tributária
avaliou o pedido do contribuinte, ao encontro daquilo que é a sua interpretação da lei, desde logo,
considerando que não era devido o direito de audição prévia.
L. Embora o direito de audição prévia tivesse já sido analisado no presente recurso, não pode o
Recorrente, mais uma vez deixar de mencionar, que caso o mesmo lhe tivesse sido conferido, ter-se-ia
inteirado, de quais os documentos que na opinião daquele Serviço de Finanças, pudessem, eventualmente,
ser considerados como passíveis de demonstrar a sua incapacidade para prestar a exigida garantia, e
proceder à sua junção.
LI. Por tudo quanto vem sido dito, considera o Recorrente que a sentença recorrida enferma de
vício, nomeadamente por ter incorrido em erro de interpretação e aplicação de Direito, devendo, por
isso, ser revogada em consequência do presente recurso considerado procedente, tudo com as demais
consequências.
2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 - O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do não provimento do
recurso, concluindo, em síntese, que embora a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação
de garantia seja um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária inserido num procedimento administrativo, tendo em conta a sua urgência, evidenciada pelo normativo do artigo 170º
do CPPT, deve aplicar-se o estatuído no artigo 103º/l do CPA., ex vi do artigo 2º/c) da Lei Geral
Tributária, pelo que atenta a natureza urgente da decisão não há lugar ao exercício do direito de
audição prévia.
E que, por outro lado, o Recorrente não cumpriu o ónus, que lhe incumbe, de demonstrar que se
verificam os pressupostos necessários para beneficiar da dispensa da prestação de garantia.
4. Por despacho do Relator, e perspectivando-se a possibilidade de não conhecimento do objecto
do recurso por falta de impugnação da globalidade dos fundamentos de improcedência invocados na
sentença recorrida, foi ordenada a notificação das partes para se pronunciarem, querendo, nos termos
e para os efeitos do artº 704º, n.º 1 do Código de Processo Civil.
O Recorrente pronunciou-se sobre esta questão, argumentando em suma que atacou todos os
fundamentos da decisão recorrida, sendo que, o primeiro deles – saber se relativamente ao acto de
dispensa de prestação de garantia se impunha ou não a audiência prévia do interessado -- a ser decidido
favoravelmente, obstava ao conhecimento do mérito quanto ao segundo o qual deflui da não isenção
de prestação de garantia.
E defendeu, também, que os dois elementos da segunda questão do recurso interposto foram
colocados em crise em sede de recurso, sendo que os argumentos utilizados são diminutos por ser
praticamente impossível o Recorrente fazer prova de facto negativo.
5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5.1- Fundamentação de facto
Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a
decisão da causa:
Com relevância para a decisão, mostra-se assente a seguinte matéria de facto:
a) Em 15 de Dezembro de 2010, foi instaurado contra o reclamante o processo de execução fiscal
nº3247201001216309, para cobrança coerciva de dívidas de IVA e de IRS, sendo a quantia exequenda
no valor de €14.780.46, a que acrescem juros de mora e custas no montante de €52709 [informação
de fls.6 dos autos].
b) Em 20 de Setembro de 2011, o reclamante foi citado para o processo de execução fiscal
nº3247201001216309 e apensos [documento de fls. 7 a 15 dos autos].
c) Em 25 de Outubro de 2011, o reclamante requereu, ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa
— 2, o pagamento da dívida exequenda em prestações e a isenção da prestação de garantia [documento
de fls. 19 a 21 dos autos).
d) No requerimento referido em c), consta, além do mais, o seguinte:
“(…)
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1º Foi o ora Executado citado para o pagamento do montante € 15307,55 (quinze mil, trezentos
e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos).
2º No entanto, não tem o executado forma de proceder ao pagamento da dívida exequenda de
uma só vez, pelo que vem requerer que lhe seja concedida a possibilidade de efectuar o seu pagamento
em prestações mensais, iguais e sucessivas no maior numero legalmente admitido, por considerar que
assim poderá assumir e suportar a sua obrigação.
3º Paralelamente, nos termos do artº 52º nº4 da Lei Geral Tributária vem o Executado requerer a
isenção de prestação de garantia, uma vez que, face à sua idade avançada não consegue obtê-la, junto
de nenhuma entidade bancária.,
4º Acresce ainda que, o Executado não tem quaisquer bens da sua propriedade, pelo que se encontra
Impossibilitado de os oferecer como dação em cumprimento.
5º Para além de supra exposto, é ainda de salientar e facto de o Executado ter dívidas aos Serviços de Finanças como devedor originado, e por reversão fiscal de duas sociedades, tudo num cômputo
global de €198.394,00 (cento e noventa e oito mil. trezentos e noventa e quatro euros).
6º E como já justificado, mas que agora se reitera, a ausência de património e a impossibilidade
de obter credito junto de qualquer instituição Bancária, impossibilita o Executado de pagar de uma só
vez a quantia objecto do presente processo executivo.
7º Contudo, como é verdadeira intenção do Executado proceder ao pagamento de todas as suas
dívidas, originárias ou decorrentes de reversão fiscal, tal circunstância só será possível caso o pedido
de pagamento em prestações seja deferido
(…)”. [documento de fls. 19 e 21 dos autos].
e) Por despacho de 25 de Outubro de 2011, do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa -2, foi
deferido o pedido de pagamento em prestações apresentado pelo reclamante e indeferido o pedido de
dispensa de prestação de garantia [documento de fls. 41 dos autos].
f) No despacho referido em e), consta, além do mais, o seguinte: “(...) Quanto à dispensa de garantia, a mesma não merece deferimento em virtude de não estar provada a manifesta falta de meios
económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, conforme determina o artº 52º nº4 da LGT.
(…)”. [documento de fls. 41 dos autos].
g) Por ofício de 3 de Novembro de 2011, o reclamante foi notificado do despacho referido em f)
e para prestar garantia no valor de €19.564.90 [documento de fls.42 dos autos].
h) O reclamante não foi notificado para se pronunciar, em sede de audiência prévia, quanto ao
indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia [facto não controvertido].
5.2. Fundamentação de direito:
Como se constata de fls. 177 e segs., e nomeadamente de fls. 184, a sentença recorrida concluiu
pela improcedência da reclamação do despacho do Chefe do serviços de finanças de Lisboa que indeferiu o pedido de dispensa de garantia, com base nos seguintes fundamentos distintos:
- por um lado porque o reclamante se limitou a referir que não tinha quaisquer bens susceptíveis de serem penhorados e que a prestação de garantia lhe causava prejuízo irreparável, sem que,
contudo, alegasse factos concretos que se enquadrassem no âmbito da previsão do artigo 52º n.º 4 da
Lei Geral Tributária;
- por outro, lado porque o reclamante não alegou, nem, por maioria de razão, provou, que a
insuficiência ou inexistência de bens não era da sua responsabilidade, pressuposto este de verificação
cumulativa, da dispensa de garantia, nos termos do artº 52º, n.º 4, 2ª parte, da Lei Geral Tributária;
- finalmente por considerar que no âmbito do pedido de dispensa de garantia, atenta a natureza
judicial do processo de execução fiscal, não há lugar ao direito de audição, previsto no artº 60º da Lei
Geral Tributária.
No caso subjudice, torna-se patente, em face das conclusões das alegações de recurso,
que delimitam o seu objecto, que o Recorrente, apenas coloca em causa o primeiro e o terceiro
dos aludidos fundamentos, deixando incólume o segundo deles relativo à irresponsabilidade do
executado pela insuficiência ou inexistência de bens para pagamento da dívida exequenda e do
acrescido.
Sendo certo que ficou bem expresso na sentença recorrida (fls. 184) que «ainda que se concluísse
pela existência de prejuízo irreparável ou pela manifesta falta de meios económicos, não poderíamos
considerar verificados os pressupostos da referida dispensa, na medida em que não resultou provada a
irresponsabilidade do reclamante pela insuficiência de bens».
Pressuposto este de verificação cumulativa, como acertadamente nota também o Tribunal Tributário de Lisboa.
Ora, de acordo com o disposto no artº 684.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, se a parte dispositiva da sentença contiver decisões distintas, é lícito ao recorrente restringir o recurso a qualquer delas,
uma vez que especifique no requerimento a decisão de que recorre.
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E na falta de especificação, o recurso abrange tudo o que na parte dispositiva da sentença for
desfavorável ao recorrente.
Porém, de acordo com o n.º 3 do mesmo normativo legal, o recorrente pode restringir, nas conclusões da alegação, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso.
As conclusões das alegações são, pois, decisivas para delimitar o âmbito do recurso, já que nelas
o recorrente pode restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso que, na falta de indicação expressa, abrangia toda a decisão.
Por outro lado resulta do artº 684º, n.º 4 do Código de Processo Civil que, havendo na sentença
recorrida apreciação de questões jurídicas distintas e não sendo impugnada a posição assumida sobre
alguma delas a parte não recorrida da decisão transita em julgado e os efeitos do julgado não podem
ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela anulação do processo.(1)
Assim, todas as questões de mérito que tenham sido objecto de julgamento na sentença recorrida
e que não sejam abordadas nas conclusões da alegação do recorrente, mostrando-se, objectiva e materialmente, excluídas dessas conclusões, têm de se considerar definitivamente decididas e arrumadas
não podendo delas conhecer-se em recurso.(2)
No caso em apreço e quanto à verificação dos pressupostos do pedido de dispensa de garantia,
a sentença recorrida considerou que, por um lado, o reclamante se limitou a referir que não tinha
quaisquer bens susceptíveis de serem penhorados e que a prestação de garantia lhe causa prejuízo
irreparável, sem que, contudo, alegasse factos concretos que se enquadrassem no âmbito da previsão
do artigo 52º n.º 4 da Lei Geral Tributária; e que, por outro lado, o reclamante não alegou, nem, por
maioria de razão, provou, que a insuficiência ou inexistência de bens não era da sua responsabilidade,
pressuposto este de verificação cumulativa.
Como se depreende do artº 52º, n.º 4 da Lei Geral Tributária, para ser deferida a dispensa de
prestação de garantia é necessário que se satisfaçam três requisitos, sendo que um deles – a irresponsabilidade do executado pela insuficiência ou inexistência de bens para pagamento da dívida exequenda
e acrescido – não comporta alternativas.
Assim, para impugnar eficazmente, em recurso jurisdicional, a decisão em que se entendeu que
não se verificavam os pressupostos de dispensa de garantia por, entre outros fundamentos, se considerar
que não resultou provada a irresponsabilidade do reclamante pela insuficiência de bens, o recorrente
haveria de atacar a decisão recorrida quanto a este fundamento o qual, por si só, justifica a decisão que
confirmou o indeferimento da reclamação, já que sem a verificação desse pressuposto nunca seria,
legalmente, possível a dispensa da prestação da garantia.
Se não o faz, como não fez, não pode o tribunal de recurso alterar aquela decisão quanto ao nela
decidido sobre tal matéria (3).
Neste contexto, independentemente de vir a concluir-se que relativamente ao acto de dispensa de
prestação de garantia se impunha a audiência prévia do interessado ou até que se verificava o pressuposto da inexistência ou insuficiência de bens, o certo é que a decisão de improcedência do pedido de
dispensa de garantia sempre encontrará suporte suficiente no segmento da decisão recorrida em que
se aborda a questão da falta de alegação e de prova de que a insuficiência ou inexistência de bens não
era da responsabilidade do executado.
Assim sendo, transitando em julgado, por carência de impugnação, este segmento da decisão
recorrida, fica impossibilitada a alteração do decidido nesta via de recurso, não resultando qualquer
efeito útil no conhecimento dos fundamentos do recurso invocados pelo recorrente, pois, mesmo que se
lhe reconhecesse razão na sua totalidade, sempre teria de permanecer intocada, por inatacada, a decisão
do Tribunal Tributário de 1.ª Instância sobre a improcedência da reclamação.
E porque não é permitido ao Tribunal praticar nos processos actos inúteis (artigo 137.º do CPC),
o recurso terá necessariamente de improceder.
7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. – Pedro Delgado (relator) – Ascensão Lopes – Valente Torrão.
(1) Ver também neste sentido José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil anotado, vol 3,
pág. 33 e Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.05.2005, recurso 1166/04, in www.dgsi.pt.
(2) C. Abílio Neto, Código de Processo Civil anotado, 16ª edição pag. 968 e Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça
de 18.3.1966, de 4.2.1976, de 2.12.1982, de 5.6.1984 e de 16.10.1986, em BMJ, respectivamente, 255-p.391, 258-p.180,
322-p.315, 338–p. 377 e 360–p. 354.
(3) Ver neste sentido Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 14.04.2010, recurso 677/09 e de 11.05.2005,
recurso 1166/04, ambos in www.dgsi.pt.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Acção administrativa especial. Nulidade. Omissão de pronúncia. Transmissibilidade
dos prejuízos fiscais. Fusão por incorporação.
Sumário:
I — Não é nulo, por omissão de pronúncia, o acórdão que não apreciou questão
suscitada na contestação por entender que o conhecimento de tal questão ficou
prejudicado pela solução encontrada.
II — Os elementos mencionados no art. 11.º-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 art. 69.º do CIRC para
efeitos da verificação do deferimento tácito ali também deferido.
Processo n.º 699/11-30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: Edirevistas-Sociedade Editorial, S.A.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais recorre para este Supremo Tribunal do Acórdão
do Tribunal Central Administrativo Sul, de 25 de Janeiro de 2011, que julgou procedente a acção administrativa especial interposta por EDIREVISTAS – Sociedade editorial, S.A., com os sinais dos autos,
tendo por objecto o Despacho n.º 1120/2006-XVII, de 8.9.2006, do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, que indeferiu o pedido de autorização de transmissão de prejuízos fiscais, no âmbito de fusão
societária, apresentado em 13.10.2003, anulando-o e condenando a entidade pública demandada à
prática dos actos devidos.
O recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) O douto Acórdão recorrido, a fls. …, ao deliberar julgar procedente a presente acção e, em
consequência, ao considerar tacitamente deferido o requerimento apresentado pela A., solicitando que
lhe fosse concedida autorização para deduzir, aos seus lucros tributáveis, os prejuízos fiscais das sociedades pretensamente fundidas incorreu, salvo o devido respeito, em nulidade por omissão de pronúncia,
tendo, igualmente, efectuado uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos, motivo pelo
qual não deve ser mantido.
B) Nos artigos 45.º e segs. da sua contestação, a fls. …, e na sequência do que é a motivação que
sustenta o acto impugnado que indeferiu o pedido da então A. e ora recorrida e que foi contestado pela
mesma na sua p.i., levantou o R. e ora recorrente, a questão relativa à operação de constituição da A.
não ter resultado de uma fusão, por inverificação dos requisitos contidos no n.º 1 do art. 67.º do CIRC,
logo, de não ocorrer a aplicação do normativo ao abrigo do qual a então A. solicitou o benefício da
dedução dos prejuízos fiscais das sociedades supostamente fundidas.
C) Contudo, colocada tal questão pelo então R. e ora recorrente, constata-se que o Acórdão recorrido, a fls. …, sobre ela não se pronunciou.
D) Nos termos do art. 660º nº2 do CPC, o juiz deve, designadamente, resolver todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras e, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do art. 668.º do mesmo Código, a sentença é nula quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de
questões de que não podia tomar conhecimento.
E) Deste modo, impunha-se aos Exmºs Sr.s Desembargadores, a pronúncia sobre a questão de
saber se a operação realizada pela então A. constituía, ou não, uma operação de fusão e se era, ou não,
enquadrável na alínea a) do n.º 1 do art. 67.º do CIRC, uma vez que essa questão não ficou prejudicada
por se ter considerado que ocorreu o deferimento tácito.
F) Na verdade, tal questão de saber se a operação efectuada constitui, ou não, uma fusão é uma
questão prévia, relativamente à apreciada questão do deferimento tácito, dado que, só relativamente às
operações que constituem verdadeiras fusões, tal como se encontravam tipificadas no então art. 67.º
do CIRC, podia ser aplicável e podia ser concedido o benefício constante do art. 69.º do mesmo CIRC,
de transmissibilidade de prejuízos fiscais.
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G) É que, não podia ocorrer deferimento tácito se o pedido da então A. não preenchesse todos
os requisitos legais e, desde logo, se não estivesse subjacente ao mesmo uma verdadeira operação de
fusão, nos termos do art. 67.º do CIRC, como não estava.
H) A dedução dos prejuízos fiscais de uma sociedade nos lucros tributáveis de outra sociedade, ao
abrigo do disposto no artigo 69.º do CIRC só pode ocorrer quando, em primeiro lugar, elas estiverem
envolvidas num processo de fusão e, em segundo lugar, quando essa dedução for autorizada pelo Ministro
das Finanças, reconhecendo que essa operação de fusão é realizada por razões económicas válidas.
I) Ora, como parece resultar do então n.º 7 do referido art. 69.º do CIRC, é só neste segundo
momento, relativamente à indagação das razões económicas válidas que se pode formar o deferimento
tácito, pois é só neste momento que o órgão administrativo é chamado a pronunciar-se sobre essas
razões – no âmbito da sua discricionariedade técnica -, com a cominação de que se o não fizer num
determinado período de tempo o pedido se encontra tacitamente deferido.
J) Termos pelos quais o, aliás, douto Acórdão recorrido é nulo, por omissão de pronúncia devendo
a mesma ser verificada e declarada pelo Venerando Tribunal “ad quem”.
K) Por outro lado o, aliás, douto Acórdão recorrido fez também, salvo o devido respeito, uma
errada interpretação e aplicação do n.º 7 do art. 69.º do CIRC, aos factos.
L) Salvo o devido respeito, e embora se tenha presente, relativamente a esta questão, o Acórdão do
Pleno do STA, de 20/01/10, Proc. n.º 0548/08, proferido em sede de uniformização de jurisprudência,
continuamos a defender que a certidão de inexistência de dívidas à Segurança Social é um elemento
necessário ou conveniente para o perfeito conhecimento da operação visada e que o prazo para o deferimento tácito não começa a correr enquanto não for junta a referida certidão.
M) Na verdade, há que atender à natureza do benefício fiscal em causa e consubstanciado na
possibilidade da transmissibilidade dos prejuízos fiscais, que vai ter como efeito o reporte de prejuízos
das sociedades incorporadas na sociedade incorporante.
N) Ora, sendo um benefício fiscal, ao mesmo não podia, ao tempo, deixar de se aplicar o art. 11.º-A
do EBF, pelo que, o sujeito passivo tinha, também, quando instruiu o seu pedido de transmissibilidade de
prejuízos fiscais, de provar que não tinha dívidas de impostos ou de contribuições à segurança social.
O) Assim, quando o n.º 7 do art. 69.º do CIRC se referia aos elementos mencionados no n.º 2 do
mesmo artigo e este, por sua vez, relativamente a tais elementos, dizia que os mesmos eram todos os
necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação, tanto nos aspectos jurídicos
como económicos, tem forçosamente que se entender que os mesmos não são só os que se relacionam
com a demonstração de que a fusão é realizada por razões económicas válidas e, por isso, com elementos de natureza económica mas também, elementos de natureza jurídica, como a cópia do pedido
de registo definitivo da fusão e, em nosso entender, com a entrada em vigor do art. 11.º-A do EBF,
aditado pelo DL 229/2002, de 31/10, os relacionados com o cumprimento das obrigações do sujeito
passivo a nível tributário.
P) Se a AT, com o art. 11.º-A do EBF, passou a estar obrigada a não reconhecer qualquer benefício
fiscal ao contribuinte com dívidas ao fisco e/ou à Segurança Social, tem de se entender como compreendidos nos elementos necessários ao perfeito conhecimento da operação visada, sob pena de violação
dos princípios da legalidade e da igualdade, os relacionados com o cumprimento dessas obrigações de
natureza fiscal.
Q) Deste modo, no presente caso, a AT só tomou conhecimento dos últimos elementos necessários
para a apreciação do pedido da então A. E ora recorrida, em 10/03/05, data da apresentação, designadamente, da informação sobre a inexistência de dívidas à Segurança Social, cfr. ponto 8 da matéria de
facto dada como provada pelo Acórdão recorrido, donde, nunca o deferimento tácito podia ter ocorrido
em 4/8/04, como se considerou no mesmo Acórdão recorrido.
R) Pelo que, subsidiariamente, também por ter feito uma incorrecta interpretação e aplicação do
n.º 7 do art. 69.º do CIRC e 11.º-A do EBF, aos factos, não pode o, aliás, douto Acórdão recorrido, ser
mantido.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exa.s, deve ser concedido provimento ao
presente recurso jurisdicional devendo o Acórdão recorrido ser julgado nulo, por omissão de pronúncia, ou, em todo o caso e, mesmo que assim não se entenda, ser revogado, por ter feito uma incorrecta
interpretação e aplicação da lei aos factos.
2 - Contra-alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
a) Considera o RECORRENTE, que o ACÓRDÃO RECORRIDO não se pronunciou sobre
uma questão por si colocada a apreciação, invocando a nulidade da sentença, nos termos do n.º 2 do
artigo 660.º do CPC.
b) No entanto não assiste razão ao RECORRENTE, pois o ACÓRDÃO RECORRIDO não
apreciou uma questão precisamente por esta ficar prejudicada pelo conhecimento de questão prévia,
relativa ao deferimento tácito do pedido e não revogação em prazo legal, pelo que, nos termos do n.º 2
do artigo 660.º do CPC, não se verifica a invocada nulidade.
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c) Invoca o RECORRENTE que o ACÓRDÃO RECORRIDO deveria ter apreciado, antes de tudo
e a título de questão prévia, se a operação efectuada pela ora RECORRIDA constituía, ou não, uma
fusão e apenas depois dessa apreciação estaria em condições de analisar o deferimento tácito.
d) Contudo, se se verificou o deferimento tácito, ao contrário do que defende o RECORRENTE,
este acto firmou-se na ordem jurídica e só poderia ser revogado no prazo de 1 ano, nos termos dos
artigos 79.º da LGT, n.º 4 do artigo 14.º do EBF e 141.º do CPA.
e) E se assim é, se o acto foi tacitamente deferido, então, antes de se analisar o mérito, deve
apreciar-se a possibilidade de aquele acto ser revogado.
f) A operação de fusão preenche todos os requisitos legais do regime de transmissibilidade de prejuízos fiscais, porquanto foi realizada mediante a transmissão para a esfera da Edirevistas da totalidade
dos patrimónios da Edimoda e Edimoda I, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97.º
do Código das Sociedades Comerciais (CSC), visou a concentração na Edirevistas de toda a actividade
de edição, exploração, publicação e venda de várias marcas, reforçando a sua capacidade competitiva e
permitindo-lhe enfrentar o desafio da competitividade e expansão do mercado em questão, adaptando
a estrutura existente, tornando-a mais eficiente e com uma estratégia comercial mais flexível às constantes mutações do mercado, melhorando a capacidade negocial da sociedade incorporante com vista
à obtenção de preços mais competitivos.
g) De facto, a operação de reestruturação realizada preenche integralmente os pressupostos do
regime de neutralidade fiscal, devendo beneficiar deste regime em razão do crescimento e fortalecimento
das empresas e grupos de empresas, assente no princípio da sua continuidade, como facilmente se poderá
comprovar pela história subsequente à reestruturação em que se inseriu esta operação de fusão.
h) De qualquer modo, se há um procedimento de fusão, registado como tal na Conservatória do
registo Comercial, e se essa fusão permite a aplicabilidade do regime de transmissibilidade dos prejuízos fiscais, então, naturalmente, que a sua apreciação pode ser feita aquando a análise do pedido de
aplicação do regime de transmissibilidade dos prejuízos fiscais.
i) A questão da legalidade ou não da operação de fusão pode e deve ser analisada na apreciação do
pedido de aplicabilidade do regime de transmissibilidade dos prejuízos fiscais, tanto é que foi objecto
dessa análise no caso concreto.
j) De facto, o pedido efectuado pela ora RECORRIDA na presente acção reporta-se à anulação
do acto que revogou o acto de deferimento tácito.
k) Neste acto de revogação foram invocados determinados motivos, entre os quais o alegado não
preenchimento da figura de fusão.
l) Naturalmente que se o acto de deferimento tácito não poderia ter sido revogado, não serão
analisados os motivos que levaram o RECORRENTE a proceder àquela revogação.
m) Sempre se diz, por mera cautela de patrocínio, nunca se admitindo que a operação de fusão
fosse inválida, que, mesmo que em tal operação tivesse ocorrido uma qualquer invalidade, o deferimento
tácito gerou-se na ordem jurídica e em momento algum foi revogado.
n) O autor MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA aceita o deferimento tácito mesmo quando o acto
é inválido.
o) O ACÓRDÃO RECORRIDO analisando o deferimento tácito e verificando que o acto não
poderia ser revogado, não estava em condições de apreciar a legalidade ou o mérito do mesmo.
p) Naturalmente que antes de tudo, o ACÓRDÃO RECORRIDO deveria ter apreciado, como o
fez, a questão da possibilidade de revogar o acto tácito.
q) Decidida esta questão e verificando que o acto estava formado na ordem jurídica e não poderia
ser revogado, as questões de mérito ficaram naturalmente prejudicadas, não se verificando qualquer
nulidade no Acórdão recorrido, por cumprido o disposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC.
r) Por outro lado, alega o RECORRENTE que, não obstante o Acórdão de Uniformização de
jurisprudência proferido no processo 0548/08, de 20-01-2010, não se pode conformar com a posição
do ACÓRDÃO RECORRIDO na apreciação dos efeitos da não apresentação de certidão de situação
contributiva regularizada junto da Segurança Social na contagem do prazo de deferimento tácito.
s) Ocorre que nenhuma censura merece o ACÓRDÃO RECORRIDO que considerou que aquele
pedido não suspende o prazo de contagem do deferimento tácito, por não constar como elemento necessário ou conveniente na apreciação da operação visada.
t) De facto, a posição assumida no ACÓRDÃO RECORRIDO é também a posição do Supremo
Tribunal Administrativo, assumida no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência proferido no processo n.º 0548/08, de 20-01-2010.
u) A intenção do legislador é que o Ministro aprecie as razões societárias, empresariais e de racionalidade económica da operação e não que verifique se a sociedade tem ou não dívidas à Segurança
Social.
v) A apreciação da existência ou não de dívidas não está relacionada com as operações comerciais
que estiveram na origem da fusão e como tal é desnecessária a sua análise para os efeitos concretos
pretendidos com a norma.
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w) Também por aqui o ACÓRDÃO RECORRIDO não merece qualquer censura, porquanto fez
uma correcta apreciação e aplicação das normas legais em vigor.
Nestes termos e nos mais de direito, devem V. Exas. manter a decisão recorrida, nos exactos
termos em que foi formulada, com todas as consequências legais.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
O Ministério público já apresentou parecer sobre grande parte da matéria do presente recurso,
o qual consta de fls. 239 e ss.
Na lógica do mesmo, para além de ser ainda oportuna a revogação do acto tácito de deferimento
do requerimento apresentado, seria a mesma ainda válida por outros motivos.
O douto acórdão recorrido conheceu da 1.ª referida questão da oportunidade da revogação,
afastando a mesma.
Mais julgou o conhecimento das demais como prejudicada, com base na prática de acto constitutivo de direito e em a mesma ter sido revogada já fora do prazo do art. 141.º do C.P.A.
Com efeito, parece haver um pressuposto que tinha de ser observado para fosse possível a dedução de prejuízos fiscais entre empresas sobre o qual aquele não se pronunciou: o de ter havido fusão
por incorporação, e em que termos era de entender a mesma num contexto em que a regra geral é de
tributação, e o benefício surge como uma excepção.
Tal pressuposto foi o que foi também considerado no despacho que, a propósito, foi produzido
pelo Exmo.º Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para que tivesse lugar a tributação de I.R.C.,
em termos de não ter existido efectiva fusão.
E neste sentido tinha decidido também o ac. do S.T.A. de 2-11-06, proferido no proc. 0312/06,
em que se conheceu ainda de tal matéria, como base no princípio da tipicidade fiscal, o qual haveria
ainda que respeitar.
Contudo, para efeitos da aplicação do disposto no art. 141.º do C.P.A., há que reconhecer, pelo
menos no entendimento dado e que parece corresponder à jurisprudência dominante deste S.T.A. que
é de entender estar o seu conhecimento prejudicado.
Assim parece ser de julgar o recurso improcedente, mantendo-se o decidido, nomeadamente,
quanto à anulação do dito despacho.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se é nulo o acórdão recorrido por omissão de pronúncia, por não se ter pronunciado
sobre a questão, suscitada na contestação, de saber se a operação societária realizada constituía ou não
uma operação de fusão e se era ou não enquadrável na alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Código do IRC
e se fez errado julgamento quando decidiu ser ilegal a revogação do deferimento tácito do pedido.
5 – No Acórdão recorrido foram fixados os seguintes factos:
1. Mediante requerimento, apresentado em 13.10.2003, dirigido à Sra. Ministra das Finanças, a
A., na sequência do processo de fusão, por incorporação, das sociedades Edimoda – Sociedade Editorial, S.A. e Edimoda I – Sociedade Editorial, S.A., invocando o disposto no art. 69.º CIRC, solicitou
que lhe fosse concedida autorização para deduzir, aos lucros tributáveis da sociedade incorporante, os
prejuízos fiscais das sociedades fundidas – cfr. fls. 47 ss.
2. Pelo ofício n.º 001289, de 19.1.2004, a DGCI - Direcção de Serviços do IRC solicitou, à A., o
envio de cópia do pedido de registo definitivo da operação de fusão, invocada no requerimento referido
em 1., bem como, de comprovativo da inexistência de dívidas suas à Segurança Social, o que aquela
satisfez em 4.2.2004 – cfr. PA.
3. O Serviço de Finanças/SF de Lisboa 8, pelo ofício n.º 003732, de 6.2.2004, informou a DGCI - Direcção de Serviços do IRC de que, da A., aí não constavam dívidas e que, em relação à liquidação n.º 8310015574,
de IRC do exercício de 1994, havia sido emitida certidão de dívida para o SF Lisboa 4 - cfr. PA.
4. Pelo ofício n.º 006330, de 23.2.2004, a DGCI - Direcção de Serviços do IRC solicitou ao Chefe
do SF Lisboa 4 informação sobre se a dívida identificada em 3. foi paga ou objecto de reclamação,
impugnação ou oposição ou prestada garantia idónea – idem.
5. Via fax, em 22.3.2005, o SF Lisboa 4 informou a DGCI - Direcção de Serviços do IRC que, com
respeito à liquidação n.º 8310015574, de IRC do exercício de 1994, permanecia em dívida o montante
de € 425.042,19 e que havia sido instaurado processo de execução fiscal, que se encontrava a aguardar
decisão de reclamação graciosa, entretanto, apresentada, não estando a dívida garantida – idem.
6. Através do ofício n.º 025744, de 6.8.2004, a DGCI - Direcção de Serviços do IRC pediu, à
A., informação sobre uma dívida fiscal sua, referente ao exercício de 1994, tendo esta respondido, em
28.9.2004, que a dívida em causa fora objecto de impugnação judicial – cfr. PA.
7. Por fax, transmitido à A. em 8.3.2005, a DGCI - Direcção de Serviços do IRC solicitou informação actualizada sobre a possível existência de dívidas à Segurança Social e sobre a liquidação de
IRC do ano de 1994, bem como, cópia da sua inclusão no Regime Especial de Tributação dos Grupos
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de Sociedades (RETGS), por referência ao exercício de 2004; elementos que aquela apresentou a
10.3.2005 – cfr. PA.
8. Em 14.4.2005, a A. foi notificada, pela DGCI - Direcção de Serviços do IRC, mediante o ofício
n.º 010318, datado de 2.4.2005, do projecto de decisão de indeferimento do pedido de transmissibilidade
dos prejuízos fiscais das sociedades Edimoda – Sociedade Editorial, S.A. e Edimoda I – Sociedade
Editorial, S.A., realizado nos termos do n.º 1 do art. 69.º CIRC – idem.
9. A A. exerceu o competente direito de audição prévia, solicitando a anulação deste projecto de
decisão, não tendo sido notificada de qualquer resposta relativamente à sua pretensão – idem.
10. Por carta registada, à A. foi enviado o ofício n.º 21297, com data de 23.8.2006, da DGCI
- Direcção de Serviços do IRC, comunicando-lhe, além do mais, o projecto de decisão de indeferimento
do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais reportáveis apurados pelas sociedades Edimoda
e Edimoda I para a sua esfera, realizado na sequência da operação de fusão promovida no decurso do
exercício de 2003, bem como da revogação do deferimento tácito do mesmo pedido, produzido ao
abrigo do n.º 7 do art. 69.º CIRC, em 10.9.2005, pelo facto de a operação de fusão não se enquadrar
no regime de neutralidade fiscal previsto no art. 67.º CIRC – idem.
11. Em 8.9.2006, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi proferido o Despacho
n.º 1120/2006-XVII, com o seguinte teor: “Concordo. Revogue-se o acto tácito nos termos propostos,
porquanto a presente operação não se enquadra na alínea a) do n.º 1 do art. 67.º CIRC.” – idem.
12. Este despacho mostra-se assinado e contém carimbo «O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS
ASSUNTOS FISCAIS (Amaral Tomaz)» – idem.
13. No seguimento do despacho identificado em 11., por carta registada com A/R, à A. foi remetido o ofício n.º 22553, de 14.9.2006, da DGCI - Direcção de Serviços do IRC, cujo conteúdo se
transcreve, em seguida:
«ASSUNTO: Dedução de prejuízos - artigo 69º do Código do IRC
C.R. - Aviso de recepção
Relativamente ao assunto em referência, informo V. Exas. que, por Despacho n.º 1120/2006-XVII,
de 08.09.06, de Sua Exa. o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por delegação de competências
(Despacho 17829/2005 (2ª Série), publicado no DR n.º 159, II Série, de 2005.08.19), foi indeferido o
pedido de dedução de prejuízos e revogado o acto tácito de deferimento, de acordo com os seguintes
fundamentos:
· De acordo com a definição constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 67º do CIRC é pressuposto
da configuração da fusão, enquanto operação susceptível de qualificação para efeitos do regime especial constante dos artigos 67º e seguintes do CIRC, a atribuição de partes, acções ou quotas aos sócios
da sociedade a incorporar. Só uma fusão por incorporação com esta configuração legal é que pode ter
lugar a aplicação do respectivo regime.
· Com excepção do caso referido na alínea c) do n.º 1 do artigo 67º do CIRC, os sócios das sociedades fundidas deverão receber, como contrapartida, participações no capital da sociedade beneficiária,
sendo que “o número de acções a entregar ou emitir pela sociedade incorporante deve corresponder
ao quociente do valor do património (pela sociedade incorporada) pelo valor real de cada acção da
incorporante”.
· Pode mesmo estabelecer-se como regra para a configuração jurídica da fusão por incorporação
enquanto figura com o regime típico próprio, que é imprescindível (não havendo acções próprias
bastantes) o aumento de capital sempre e na medida em que existam participações sociais detidas por
quaisquer outras pessoas/ sócios que não a própria sociedade incorporante.
· Mesmo estando perante uma incorporada em que o sócio titular da totalidade do capital social é
o único sócio da incorporante a lei não deixa ao arbítrio do sócio decidir se realiza ou não o aumento de
capital, mas antes impõe que o mesmo se verifique para atribuição das participações necessárias. O que
bem se compreende porquanto o capital social representa um elemento que releva não estritamente
para os sócios, mas para terceiros, pelo que se justifica que a lei imponha, em termos objectivos, a necessidade nestes casos de estabelecer um aumento de capital, ainda que, em termos materiais, se possa
considerar que o património do sócio se mantém economicamente inalterado. É, pois, indispensável que
ocorra para os sócios das incorporadas uma subscrição (em espécie) do capital da incorporante, com
aqueles a receber, em contrapartida da atribuição do património líquido das incorporadas, participações
representativas do capital da incorporante.
· Numa situação como a que está em causa em que a sociedade Edisport, SGPS, SA é detentora
da totalidade do capital social da Edirevistas e de 98,5% do capital social da Edimoda e em que inexistem acções próprias, seria indispensável, para a aplicação do regime, que a sociedade Edirevistas,
como destinatária do património líquido, procedesse à realização de aumento do capital social suficiente, para atribuir as participações sociais aos sócios das sociedades fundidas quer minoritários quer
maioritários.
· Assim, como não se verifica a atribuição aos sócios maioritários da Edimoda – Edisport SGPS
(que detém 98,5%) - de partes representativas do capital da sociedade Edirevistas, a operação não se
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reconduz à definição constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 67º do CIRC, não podendo, em consequência, beneficiar do regime de transmissibilidade de prejuízos fiscais previsto no artigo 69º do CIRC.
· Face ao disposto no n.º 7 do artigo 69º do Código do IRC, na redacção dada pela Lei 32 -B/2002,
de 30.12, os requerimentos a solicitar a dedução dos prejuízos, quando acompanhados dos elementos
previstos no n.º 2, isto é, de todos os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento
da operação visada, tanto dos seus aspectos jurídicos como económicos, consideram-se tacitamente
deferidos se a decisão não for proferida no prazo de seis meses a contar da sua apresentação, sem prejuízo das disposições legais anti-abuso eventualmente aplicáveis.
· Sobre a questão da data em que se produz o deferimento tácito refira-se o entendimento sufragado
no Despacho n.º 677/2002, de 25 de Março, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no
qual se refere o seguinte:
· Do disposto no n.º 7 do artigo 69º do Código do IRC, na redacção dada pelo Dec. Lei 221/2001,
de 7 de Agosto, resulta que o deferimento tácito só se produz relativamente a pedidos instruídos com os
elementos inovadoramente indicados no n.º 2 daquele mesmo preceito legal, ou seja, os elementos que
permitam conhecer, na perfeição, a operação em causa e, assim, comprovar, de forma inequívoca, que a
operação é realizada por razões económicas válidas e se insere numa estratégia de redimensionamento
empresarial com efeitos positivos na estrutura produtiva;
· Quanto à aplicação do deferimento tácito previsto no n.º 7 do artigo 69º do Código do IRC,
na redacção dada pelo Dec. Lei 221/2001, de 7 de Agosto, o mesmo só se produz relativamente aos
processos instruídos no domínio da nova lei e de acordo com o novo regime, designadamente, com os
elementos elencados no ponto 3 do Despacho n.º 534/2002, de 14 de Março de Sua Exa. o SEAF.
· Assim, para se produzir o deferimento tácito o pedido deve estar instruído com todos os elementos
necessários que permitem avaliar se a operação é realizada por razões económicas válidas, designadamente, com os elementos constantes da Circular n.º 6/2002, de 2 de Abril, sem prejuízo de os Serviços
poderem solicitar, quando necessário, informações adicionais.
· Com a entrada em vigor do artigo 11º -A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aditado pelo Dec. Lei
n.º 229/2002, de 31 de Outubro, não se permite a concessão e manutenção de benefícios fiscais a quem
não cumpra as respectivas obrigações no domínio tributário. O regime de reporte de prejuízos fiscais,
tratando-se de um regime excepcional, a sua concessão passou a estar dependente do reconhecimento
da inexistência de dívidas de qualquer imposto sobre o rendimento, da despesa ou do património e das
contribuições relativas ao sistema de segurança social.
· Deste modo e com base no despacho n.º 677/02, de 25 de Março, do Senhor Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, os serviços têm entendido que o prazo do deferimento tácito só começa a contar
quando forem apresentados todos os elementos constantes da Circular n.º 6/2002, de 2 de Abril e for
fornecida a informação sobre a inexistência de dívidas.
· Ora, no caso concreto, só se tomou conhecimento dos últimos elementos necessários para a
apreciação e autorização do pedido a 10 de Março de 2005, pelo que a partir desta data é que se pode
considerar que se começa a contar o prazo de deferimento tácito.
· De facto, tendo o pedido sido apresentado a 14 de Outubro de 2003, os serviços solicitaram,
através do ofício n.º 1289, de 19.01.2004, o envio da cópia do pedido de registo definitivo a operação
de fusão, pois apenas tinha sido enviada a cópia do pedido de registo do projecto de fusão, e o comprovativo da inexistência de dívidas à Segurança Social, vindo o requerente apresentar esses elementos
a 4 de Fevereiro.
· O Serviço de Finanças do 8º Bairro Fiscal de Lisboa veio informar-nos, através do ofício n.º 3732,
de 6.02.2004, que nesse Serviços não constavam dívidas e que constava uma liquidação do exercício de
1994, sobre a qual tinha sido emitida uma certidão de dívida para o Serviço de Finanças de Lisboa-4.
· Através do ofício n.º 6330, de 23.02.2004, solicitou-se, junto ao Serviço de Finanças do 4º Bairro
Fiscal de Lisboa, informação acerca do pagamento daquela dívida ou se tinha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia idónea, o qual veio a responder a 22 de Março de
2005, informando que a dívida não se encontrava garantida.
· Entretanto, em 6.08.2004, através do ofício n.º 25744, solicitou-se, também, junto da Edirevistas,
informação sobre se a dívida atrás referida já tinha sido paga ou, se tinha sido objecto de reclamação,
impugnação ou oposição e prestada garantia idónea, vindo, a 28 de Setembro de 2004, informar que
tinha deduzido impugnação judicial, sem enviar a respectiva cópia e a comprovação da garantia.
· A 8 de Março de 2005, foram solicitados, novamente, através de fax, os seguintes elementos:
informação actualizada sobre a possível existência de dívidas à Segurança Social, informação sobre a
liquidação atrás referida e a cópia da inclusão da Edirevistas no regime especial de tributação para o
ano de 2004, os quais foram remetidos a 10 de Março de 2005.
· Assim, o prazo de deferimento tácito terá ocorrido em 10 de Setembro de 2005, dispondo, a
administração fiscal, tendo presente o disposto nos artigos 79º da Lei Geral tributária, 12º, n.º 4, do
Estatuto dos Benefícios Fiscais e 141º do Código do Procedimento Administrativo, do prazo de um
ano para proceder à revogação por ilegalidade do acto presumido assim formado.
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· Dado que no caso em apreço, a operação não se reconduz à definição constante da alínea a) do
n.º 1 do artigo 67º do Código do IRC, não podendo, em consequência, beneficiar do regime de transmissibilidade de prejuízos fiscais previstos no artigo 69º do Código do IRC, o acto de deferimento tácito
que terá, pois, ocorrido em 10 de Setembro de 2005 deve ser revogado nos termos acima referidos.
· De todo o modo, verificando-se que a Edimoda I estava praticamente inactiva, encontrar-se-iam,
em qualquer caso, reunidos os pressupostos para aplicação da norma anti-abuso estabelecida no n.º 10
do artigo 67º do Código do IRC.
· O projecto de decisão de revogação do acto tácito produzido foi enviado através do ofício
n.º 21297, de 23.08.2006 e registado em 25.08.2006, conforme registo dos CTT RM 00132633 5 PT,
terminando o prazo para o exercício do direito de audição em 5 de Setembro de 2006, não tendo a
requerente exercido esse direito atempadamente, tendo-se o mesmo convertido em definitivo.
Esta decisão poderá ser atacada nos termos do artigo 66º e seguintes do Código do Processo dos
Tribunais Administrativos, através da interposição de acção administrativa especial, no prazo de três
meses a contar da presente notificação.(…). »
14. Relativamente à matrícula n.º 35957/650708, da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, respeitante à sociedade Edirevistas – Sociedade Editorial, S.A., pela Ap. 37/38-031209, foi inscrita
fusão, mediante a transferência global do património das sociedades incorporadas Edimoda – Sociedade
Editorial, S.A. e Edimoda I – Sociedade Editorial, S.A. para a incorporante Edirevistas – Sociedade
Editorial, S.A., bem como o reforço do capital desta em 31.804,00 euros, correspondente a igual número de acções com o valor nominal de um euro cada, a atribuir aos sócios minoritários da sociedade
incorporada Edirevistas – Sociedade Editorial, S.A. – cfr. certidão do registo integrante do PA.
15. Pela Ap.21/2003.08.01 havia sido registado o projecto da fusão identificada em 14., que o
Av. 01 – Ap.22/031027 aponta como aprovado em 24.10.2003 - idem.
16. Antes da ocorrida operação de fusão, a Edisport, SGPS era detentora de 98,5% do capital social
da Edimoda – Sociedade Editorial, S.A. e da totalidade (100%) da sociedade Edirevistas – Sociedade
Editorial, S.A. – factualidade admitida por acordo.
17. A presente acção foi apresentada em 14.12.2006 – cfr. carimbo a fls. 2.
6 – Apreciando
6.1 Da nulidade do acórdão recorrido por omissão de pronúncia
Imputa o recorrente ao acórdão recorrido o vício de nulidade por omissão de pronúncia, porquanto
não emitiu pronúncia sobre a questão de saber se a operação realizada pela então A. constituía, ou
não, uma operação de fusão e se era, ou não, enquadrável na alínea a) do n.º 1 do art. 67.º do CIRC,
questão essa que qualifica como questão prévia, relativamente à apreciada questão do deferimento
tácito e que, por isso, não teria ficado prejudicada (cfr. conclusões B a J das alegações de recurso).
Por despacho de fls. 354 dos autos, o relator do acórdão recorrido sustentou a inexistência de
nulidade por entender que a questão ficou prejudicada.
Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)
constitui causa de nulidade da sentença, entre outras, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz
deva apreciar, considerando-se como tais, nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo
Civil (CPC), aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, todas as questões que as partes tenham
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.
No caso dos autos, o acórdão recorrido, depois de ter julgado não se verificar nulidade ou anulabilidade do despacho impugnado por falta de assinatura do seu autor e por vício de incompetência (cfr.
fls. 269 e 270), curou de seguida de apurar da eventual ocorrência de uma revogação ilegal do acto de
deferimento tácito (cfr. fls. 270 e seguintes) e, concluindo que assim era, julgou procedente uma das
causas de pedir eleitas pela A. para peticionar, em primeira linha, a anulação do despacho objectado,
incidência que prejudica o conhecimento de outros fundamentos aduzidos, potencialmente, capazes de
conduzirem ao mesmo resultado, a igual tutela jurídica dos seus interesses (cfr. fls. 273/274), ou seja,
julgou prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.
Embora o recorrente venha alegar no recurso que a questão de saber se a operação realizada
pela então A. constituía, ou não, uma operação de fusão e se era, ou não, enquadrável na alínea a)
do n.º 1 do art. 67.º do CIRC constituía questão prévia relativamente à questão do deferimento tácito
do pedido de dedução dos prejuízos fiscais, a verdade é que não a configurou desse modo na contestação que apresentou (a fls. 216 a 226 dos autos), antes se lhe referindo tão só e apenas para sustentar
a legalidade do indeferimento expresso e consequentemente da revogação do deferimento tácito do
pedido (cfr. os n.ºs 45.º a 50.º da contestação, a fls. 225 e 226 dos autos), que ninguém contesta que
se tenha verificado independentemente da verificação ou não dos pressupostos na alínea a) do n.º 1 do
artigo 67.º do CIRC.
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Também o TCA-Sul não a configurou como questão prévia, nem se afigura necessário que o
tivesse feito, pois que a não verificação dos pressupostos substanciais para a dedutibilidade dos prejuízos fiscais não parece ter obstado ao deferimento tácito do pedido, discutindo-se embora e tão só o
momento em que este ocorreu.
Assim e pelo exposto tem de concluir-se não padecer o acórdão recorrido de nulidade por omissão
de pronúncia, pois que a apreciação da questão da legalidade do acto de indeferimento expresso do
pedido de dedução dos prejuízos fiscais das sociedades incorporadas ficou prejudicada pela circunstância de ter sido julgado que, em razão do momento em que teve lugar, foi ilegalmente revogado o
deferimento tácito.
6.2 Do mérito do recurso
O acórdão recorrido julgou procedente a acção, declarou tacitamente deferido o pedido de dedução dos prejuízos fiscais das sociedades fundidas, anulou por ilegalidade o despacho do SEAF que
indeferiu expressamente tal pedido e revogou o deferimento tácito do mesmo e condenou a entidade
pública demandada à prática dos actos devidos e conformes com a declaração de deferimento tácito
de transmissibilidade dos prejuízos fiscais (cfr. o segmento decisório do acórdão recorrido, a fls. 274
dos autos).
Fundamentou-se o decidido na ocorrência de uma revogação ilegal do acto de deferimento tácito,
porquanto o deferimento tácito, do requerimento entregue a 13.10.2003, ocorreu no dia 4.8.2004; isto
é, seis meses após a data de entrega, pela requerente, do faltoso elemento necessário, pelo que só
seria passível de revogação nos moldes positivados pelo art. 141.º n.º 1 CPA, isto é, “com fundamento
na sua invalidade e dentro do prazo do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade
recorrida”; sendo este, para a generalidade da doutrina, o prazo de um ano seguinte à data em que
se formou o deferimento tácito, face à previsão do art. 58.º n.º 2 alínea a) CPTA. Assim, o despacho
impugnado nesta acção que, entre o mais, expressamente, revogou anterior “acto tácito”, porque
proferido em 8.9.2006, não respeitou o prazo de um ano, até 4.8.2005, para, legítima e legalmente,
efectivar essa revogação, sendo, pois, sem mais, consequentemente, ilegal (cfr. acórdão recorrido a
fls. 270 a 273 dos autos).
Alega, porém, o recorrente (cfr. conclusões K a R das suas alegações de recurso) que o Acórdão
recorrido fez uma errada interpretação e aplicação do n.º 7 do art. 69.º do CIRC, aos factos, pois que
embora se tenha presente, relativamente a esta questão, o Acórdão do Pleno do STA, de 20/01/10, Proc.
n.º 0548/08, proferido em sede de uniformização de jurisprudência, continuamos a defender que a
certidão de inexistência de dívidas à Segurança Social é um elemento necessário ou conveniente para
o perfeito conhecimento da operação visada e que o prazo para o deferimento tácito não começa a
correr enquanto não for junta a referida certidão, razão pela qual alega que nunca o deferimento tácito
podia ter ocorrido em 4/8/04, pois que a AT só tomou conhecimento dos últimos elementos necessários
para a apreciação do pedido da então A. e ora recorrida, em 10/03/05, data da apresentação, designadamente, da informação sobre a inexistência de dívidas à Segurança Social.
Entendemos, porém, carecer de razão o recorrente e bem ter julgado o acórdão recorrido.
De facto, como se consignou no acórdão do Pleno deste Supremo Tribunal de 20 de Janeiro de
2010 (rec. n.º 548/08) e se reiterou em acórdão de 16 de Junho do mesmo ano (rec. n.º 103/10) nos termos do n.º 7 do artigo 69.º 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, sendo, além do mais, duvidoso,
que o regime especial de transmissibilidade dos prejuízos fiscais previsto no artigo 69.º do Código do
IRC tenha natureza de “benefício fiscal”.
Pelo exposto, forçoso é concluir que o recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Indeferimento liminar de petição de impugnação. Pedido. Causa de pedir. Incompatibilidade. Cumulação. Revisão. Recurso hierárquico.
Sumário:
I — A impugnação judicial é a forma processual adequada para apreciação da legalidade da decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão
de improcedência de pedido de revisão de liquidações adicionais de IRC e IVA,
estando a acção administrativa especial reservada para a impugnação de actos
que não comportem a apreciação de actos de liquidação (als. a) e j) do artigo 101.º
da LGT e alínea p) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT).
II — A forma processual adequada à apreciação do pedido de anulação do acto de
fixação da matéria tributável com fundamento em injustiça grave ou notória é,
igualmente, a impugnação judicial (artigos 78.º n.º 3 da LGT e 97.º n.º 1 alínea b)
do CPPT).
III — Tendo sido deduzidos pedidos principal e subsidiário e concluindo-se que a ambos
cabe a mesma forma de processo, não há lugar a indeferimento liminar da Petição,
ainda que se considerem incompatíveis, já que não é necessário que o pedido primário e o subsidiário sejam compatíveis (apenas se exigem os requisitos previsto
no artigo 469.º do CPC), embora seja indispensável que um e outro pedido estejam
sujeitos à mesma forma, ou melhor, ao mesmo tipo de processo, e que para os dois
pedidos seja competente, em razão da matéria e da hierarquia, o mesmo tribunal
(cfr. Alberto dos Reis, CPC anotado, Vol. I, anotação ao artigo 273º, pag. 373).
IV — O facto de as impugnações respeitarem a IVA e a IRC - sendo o IVA um imposto
sobre a despesa e o IRC um imposto sobre o rendimento – não obsta ao prosseguimento dos autos, pois que em ambos os casos se está perante tributos com a
natureza de impostos (artigo 104.º do CPPT).
V — Sendo possível identificar os fundamentos do pedido não pode decidir-se indeferir liminarmente a impugnação por ausência ou ininteligibilidade da causa de
pedir.
Processo n.º 747/12-30.
Recorrente: Ersul – Estores e Representações do Sul, 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 – ERSUL – ESTORES E REPRESENTAÇÕES DO SUL, LDA., com os sinais dos autos, recorre
para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 8 de Fevereiro
de 2012, que indeferiu liminarmente por ineptidão da petição inicial, por falta ou ininteligibilidade
da causa de pedir e por cumulação ilegal de pedidos a impugnação por si deduzida do indeferimento
do recurso hierárquico tendo por objecto actos de fixação da matéria tributável e actos de liquidação
de IRC e IVA referentes aos exercícios de 1997 a 2000.
A recorrente conclui as suas alegações de recurso nos termos seguintes:
I. “A forma processual de reacção contra o despacho de indeferimento do pedido de revisão oficiosa
pode ser a impugnação judicial ou o recurso contencioso (hoje acção administrativa especial) conforme
a decisão comporte ou não a apreciação da legalidade do acto de liquidação”.
II. O erro na forma do processo consubstancia-se no uso de uma forma processual inadequada
para fazer valer a sua pretensão, sendo que o acerto ou o erro na forma de processo se tem de aferir
pelo pedido formulado na acção.
III. A pretensão da, então Autora, ora Recorrente, era a de que se procedesse à revisão do acto
tributário, o que poderia ocorrer através da anulação do despacho que indeferiu a revisão, ou mediante
a constatação de que estava em causa, nos presentes autos uma injustiça grave e notória que não era
imputável ao contribuinte, nos termos do artigo 78.º n.º 4, devendo por isso ser determinada judicialmente a realização dessa revisão.
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IV. Os factos alegados no articulado da petição inicial visaram a anulação do Despacho que indeferiu
a revisão oficiosa dos actos tributários, ainda que também sejam alegados factos que são fundamento
de impugnação da liquidação, provando a injustiça grave e notória que determinaria a revisão dos atos
tributários, ou a verificação de ilegalidades passiveis de serem decididas em sede de impugnação judicial
da liquidação, e por isso não havendo causas de pedir incompatíveis entre si.
V. Nos termos supra expostos deveria ter sido oficiosamente decretada a convolação dos
autos para a forma de processo adequado, no caso concreto acção administrativa especial, em
detrimento do indeferimento liminar da petição inicial, tal como se verificou, atendendo a que
Juiz tem o poder-dever de, por princípio, determinar a convolação sempre que ocorra erro na forma
processual empregue, em abono, do princípio de prevalência de substância sobre a forma.
VI. No âmbito da petição inicial interposta, os vícios do Despacho que se pretendia que fosse
anulado foram devidamente arguidos, a causa de pedir é clara e o pedido foi convenientemente expresso,
pelo que não se concebe ou alcança a omissão da legal e devida convolação do processo, em acção
administrativa especial, em consonância com os artigos 98.º, n.º 3 e 4 do CPPT e o 97.º n.º 3 da
LGT e artigo 199.º do CPC.
VII. Acresce que no caso concreto, o Meritíssimo Juiz “a quo”, não promoveu qualquer diligência
no sentido do aproveitamento dos autos, mediante correcção dos vícios que apontou, limitou-se apenas
a indeferir liminarmente a petição inicial alegando ser inviável o convite à Autora, para corrigir a sua
petição inicial. Essa omissão é passível de constituir uma violação ao princípio da cooperação previsto
no artigo 266.º do CPC e ao princípio da adequação formal previsto no artigo 265.º-A do CPC, ambos
aplicáveis subsidiariamente aos presentes autos.
VIII. A recorrente realizou um segundo pedido subsidiário ao primeiro, requerendo a anulação
dos atos de fixação da matéria tributável e consequentemente, dos atos de liquidação de IRC e IVA de
1997 a 2000, notificados à Recorrente.
IX. Não se pode julgar inepta a petição de impugnação judicial, quando o impugnante também
pede que seja revogado o ato de liquidação. O tribunal pode limitar-se a apreciar o pedido de anulação
da liquidação que é o efeito jurídico próprio dos fundamentos da impugnação judicial, não tomando em
consideração fundamentos alegados que não são idóneos para aquele processo impugnatório.
X. Independentemente da questão da revisão oficiosa estão invocados nos autos factos, passíveis
de serem apreciados em sede de impugnação judicial, por essa razão, não pode ser declarada o erro na
forma de processo, quando claramente e quanto ao pedido subsidiário não existem quaisquer dúvidas
quanto á forma de processo a utilizar.
XI. Nos termos do artigo 104.º do CPPT, poderemos aceitar que estamos perante uma cumulação ilegal, apenas perante IVA e IRC e entender-se que a sua natureza é diferente, no entanto, a
recorrente deveria ter sido notificada para especificar qual a impugnação que pretendia ver apreciada
nos presentes autos.
XII. Não deve o tribunal recorrido concluir pelo não conhecimento do pedido e absolver, em
consequência, a Fazenda Pública da instância, tudo nos termos do disposto nos artigos 494º, alínea b)
e 288º, nº1, alínea e) do CPC, mas determinar que se notifique o impugnante para indicar qual das
liquidações pretende ver apreciada, atento o estabelecido nos artigos 4º, n.º 5 e 47º, n.º 5 do CPTA,
aqui aplicável ex vi do artigos 2º, alínea c) do CPPT.
XIII. Quer a doutrina quer a jurisprudência são unanimes quanto a esta questão.
XIV. Verifica-se no caso concreto que o Douto Tribunal a quo não procedeu a esta notificação da
Recorrente, nos termos supra referidos, pelo que deverá ser anulada a decisão proferida em primeira
instância.
XV. Ao contrário do que refere a Sentença foram invocados factos passíveis de fundamentarem
de facto a anulação dos atos de liquidação.
XVI. Para além de que no âmbito do artigo 29.º da p.i., foi invocada a caducidade do direito de
liquidação, o que não veio a ser apreciado.
XVII. Salvo o devido respeito, a questão da aplicação de métodos indirectos (e não como resulta
dos documentos administrativos a correcções aritméticas) e o decurso do prazo para o exercício do
direito à liquidação, são factos, que não foram apreciados no caso concreto, pelo que a sentença deverá
ser declarada nula nos termos do artigo 668.º, n.º 1 alínea d) do CPC, aplicável aos presentes autos,
nos termos do artigo n.º 2 do CPPT.
XVIII. Verifica-se que não existe qualquer fundamento de facto que pressuponha a declaração de
ineptidão da petição inicial, pelo que nos termos legais, a Douta Decisão deve ser declarada nula, nos
termos do artigo 668.º, n.º 1 alínea b) do CPC.
Nestes termos e nos demais de Direito doutamente supríveis por V. Exas., deverá o presente
Recurso ser julgado procedente e, em consequência ser a douta sentença recorrida revogada, e os
autos remetidos ao Tribunal de 1.ª Instância onde deverão prosseguir os seus trâmites normais.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
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3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Entende-se ser de emitir parecer sobre a matéria controvertida, com fundamentos em tudo
semelhantes aos já constantes do proc. n.º 0455/10, cujo sumário se mostra reproduzido a fls. 60 e
61. Assim:
À semelhança da reclamação graciosa, a decisão de indeferimento de recurso hierárquico de
pedido de revisão é passível de impugnação contenciosa (arts. 76.º, n.º 2 e 97.º n.º 1 alínea d) CPPT;
cf. desenvolvimento em Diogo Leite de Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa
Lei Geral Tributária comentada e anotada 2.ª edição 2000 pp. 343/349).
A impugnação judicial é a forma processual adequada para apreciação da legalidade do
acto de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão de improcedência de pedido de
revisão de liquidações adicionais de IRC e IVA (petição inicial arts. 9º/13º). Apesar da referência
a recurso contencioso (art. 76.º n.º 2 CPPT) a actual acção administrativa especial (sucessora do
recurso contencioso) está reservada para a impugnação de actos que não comportem a apreciação
de actos de liquidação (art. 101.º alínea j) LGT; art. 97.º, n.º 1 alínea p) CPPT); cfr. desenvolvimento
em Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado
2006 Volume 1 pp. 578/580).
A forma processual adequada à apreciação do pedido subsidiário formulado pela recorrente
(anulação do acto de fixação da matéria tributável com fundamento em injustiça grave ou notória)
é igualmente a impugnação judicial, como se reconhece na decisão recorrida (art. 78.º n.º 3 LGT;
art. 97.º n.º 1 alínea b) CPPT).
Ainda que a cada um dos pedidos (principal e secundário) correspondessem formas processuais
diferentes, deveria prevalecer a forma adequada ao pedido principal, porque o pedido subsidiário só
deve ser apreciado em caso de improcedência do pedido principal (art. 469.º n.º 1 C.P.C.).
Concluindo, assim parecendo ser de entender também no presente caso, é de julgar o recurso
procedente com as consequências pretendidas a fls. 68.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
4 – Questão a decidir
Importa, em primeiro lugar, apreciar das arguidas nulidades da decisão recorrida, por não ter
apreciado a questão da aplicação de métodos indirectos (…) e o decurso do prazo para o exercício
do direito à liquidação (cfr. conclusão XVII das alegações de recurso) e por alegada falta de fundamentação de facto que pressuponha a declaração de ineptidão da petição inicial (conclusão XVIII da
alegações de recurso).
Improcedendo a arguição de nulidades, haverá que decidir do acerto da decisão de indeferimento
liminar da petição de impugnação.
5. 1 Das nulidades imputadas à decisão recorrida
Nas conclusões XVII e XVIII das suas alegações de recurso a recorrente imputa à decisão recorrida vício de nulidade, porquanto a questão da aplicação de métodos indirectos (e não como resulta
dos documentos administrativos a correcções aritméticas) e o decurso do prazo para o exercício do
direito à liquidação, são factos, que não foram apreciados no caso concreto, pelo que a sentença
deverá ser declarada nula nos termos do artigo 668.º, n.º 1 alínea d) do CPC, aplicável aos presentes
autos, nos termos do artigo n.º 2 do CPPT e ainda porque não existe qualquer fundamento de facto
que pressuponha a declaração de ineptidão da petição inicial, pelo que nos termos legais, a Douta
Decisão deve ser declarada nula, nos termos do artigo 668.º, n.º 1 alínea b) do CPC.
A Meritíssima Juíza “a quo” sustentou o decidido por despacho de fls. 73 dos autos do seguinte
teor: “Mantenho a minha decisão de fls. 29 a 32, na íntegra por entender que a mesma não enferma
das nulidades que lhe são apontadas”.
Vejamos, pois.
A decisão recorrida indeferiu liminarmente - por ineptidão da petição inicial - a impugnação deduzida pela ora recorrente, razão pela qual todas as questões suscitadas na mesma ficaram, obviamente,
prejudicadas por aquela solução, como se consignou no Acórdão deste Supremo Tribunal de 11 de
Fevereiro de 2009, rec. 875/08, cujo sumário é, aliás, reproduzido pela recorrente nas suas alegações
de recurso (a fls. 62 e 63 dos autos) e para cuja fundamentação se remete.
Não enferma, pois, a decisão recorrida de nulidade por omissão de pronúncia (artigo 668.º, n.º 1,
alínea d) do Código de Processo Civil - CPC), pois que julgada inepta a petição inicial, nada mais
haverá que conhecer.
No que respeita à alegada nulidade por alegada falta de fundamentação de facto (artigo 668.º, n.º 1,
alínea b) do CPC) da decisão de indeferimento liminar por ineptidão da petição inicial é manifesto que
a mesma se não verifica atento o teor da sentença recorrida, a fls. 30 e 31, onde se lê:
«(…)
No caso dos presentes autos, a Impugnante apresenta petição inicial, na qual se cumulam diversos pedidos incompatíveis entre si. Requer a reapreciação do pedido de revisão oficiosa, por vícios no
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despacho de indeferimento de recurso hierárquico, requer a anulação dos actos de fixação da matéria
tributável, em sede de IVA e IRC, referente aos anos de 1997 a 2000 e requer a anulação dos actos de
liquidação de IVA e IRC dos anos de 1997 a 2000.
Os pedidos formulados correspondem a formas de processo diferente. Os primeiros correspondem
a acção administrativa especial e o pedido de anulação da liquidação de IRC e IVA correspondem a duas
impugnações, uma de IVA e outra de IRC. Pois, com a entrada em vigor do artigo 104.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) é ilegal, impugnar cumulativamente, e no caso concreto
as liquidações de IRC e IVA, dado tratar-se de tributos de diferente natureza.
Para além da cumulação ilegal de pedidos, do teor da petição de impugnação não são perceptíveis, não foram expostos com clareza os fundamentos da sua pretensão, impedindo a apreensão da
causa de pedir. Não são alegados factos, nem invocadas normas de direito susceptíveis de conduzir a
qualquer um dos resultados pretendidos, que aliás, são incompatíveis. Pelo que, não tem lugar o convite à correcção do processo, previsto no artigo 97.º, n.º 3 da Lei Geral tributária (LGT) e artigo 31.
º do Código de Processo Civil (CPC) “ex vi” do artigo 2.º, alínea e) do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT).
Assim sendo, concluo que a petição inicial é inepta por falta ou ininteligibilidade da causa de
pedir e por cumulação ilegal de pedidos, por aplicação do artigo 193.º, n.º 2, alíneas a) e c) do CPC
consistindo numa nulidade insanável, oficiosamente conhecida (cfr. artigo 98.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição por ineptidão da petição inicial por falta ou ininteligibilidade da causa de pedir e por cumulação ilegal de pedidos, por aplicação do artigo 193.º, n.º 2,
alíneas a) e c) do CPC “ex vi” do artigo 2.º, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
(…)» (fim de citação).
Em face da abundante fundamentação constante da decisão recorrida para justificar o indeferimento
liminar por ineptidão da petição, não pode, pois, com seriedade, arguir-se a falta de fundamentação
desta.
Coisa diversa, e de que se curará adiante, consiste em saber se, apesar de fundamentada, bem decidiu o tribunal “a quo” ao julgar inepta a petição. Mas mesmo que assim não tenha sido, concluindo-se
no sentido do erro de julgamento quanto ao mérito da causa, tal não contende com a validade formal
da decisão, que de nenhuma das arguidas nulidades enferma.
5.2 Do indeferimento liminar da petição de impugnação
A decisão recorrida fundamentou o indeferimento liminar da petição de impugnação deduzida
pela ora recorrente porque nela se cumulam diversos pedidos incompatíveis entre si (…) a que correspondem a formas de processo diferente, pois que os primeiros correspondem a acção administrativa
especial e o pedido de anulação da liquidação de IRC e IVA correspondem a duas impugnações, uma
de IVA e outra de IRC. Acresce que, para além da cumulação ilegal de pedidos, do teor da petição de
impugnação não são perceptíveis, não foram expostos com clareza os fundamentos da sua pretensão,
impedindo a apreensão da causa de pedir. Não são alegados factos, nem invocadas normas de direito
susceptíveis de conduzir a qualquer um dos resultados pretendidos, que aliás, são incompatíveis.
Pelo que, não tem lugar o convite à correcção do processo, previsto no artigo 97.º, n.º 3 da Lei Geral
tributária (LGT) e artigo 31.º do Código de Processo Civil (CPC) “ex vi” do artigo 2.º, alínea e) do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
A recorrente, admitindo embora haver erro na forma de processo relativamente ao pedido principal – de anulação do despacho de indeferimento do recurso hierárquico do indeferimento de pedido
de revisão oficiosa da liquidação e reapreciação deste (cfr. petição inicial, a fls. 12 dos autos) – alega
(cfr. conclusões I a VII das suas alegações de recurso) que o tribunal “a quo” deveria ter convolado a
impugnação para o meio processual julgado adequado - a acção administrativa especial - e não indeferido liminarmente a petição de impugnação.
Não há, contudo - como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo
Tribunal e se julgou, em caso semelhante, por Acórdão de 13 de Outubro de 2010 (rec. n.º 455/10) - erro
na forma de processo para apreciação deste pedido, pois que resulta das alíneas a) e j) do artigo 101.
º da Lei Geral Tributária (LGT) e da alínea p) do n.º 1 do artigo 97.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT) que a impugnação judicial é a forma processual adequada para apreciação
da legalidade da decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão de improcedência de pedido de revisão de liquidações adicionais de IRC e IVA, estando a acção administrativa
especial reservada para a impugnação de actos que não comportem a apreciação de actos de liquidação e, no caso dos autos, ao pretender-se com a anulação do indeferimento do recurso hierárquico a
reapreciação do pedido de revisão oficiosa das liquidações de IRC e IVA, está-se perante a sindicância
de uma decisão do recurso hierárquico que aprecia a legalidade do acto de liquidação que o pedido de
revisão teve por objecto, razão pela qual a impugnação é o meio processual adequado para dela conhecer.
E o mesmo se diga em relação ao pedido subsidiário – de anulação dos actos de fixação da matéria
tributável em sede de IRC e IVA com fundamento em injustiça grave ou notória e decorrente disso,
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os actos de liquidação de IRC e IVA – em relação aos quais é também a impugnação judicial, e não a
acção administrativa especial, o meio processual adequado.
Ora, como também decidido no Acórdão deste Supremo Tribunal de 13 de Outubro de 2010 (rec.
n.º 455/10), concluindo-se que a ambos os pedidos – principal e secundário – cabe a mesma forma
de processo – a impugnação judicial -, não poderá haver lugar a indeferimento liminar, ainda que
se considerem incompatíveis, já que não é necessário que o pedido primário e o subsidiário sejam
compatíveis (apenas se exigem os requisitos previstos no art. 469.º do CPC), embora seja indispensável que um e outro pedido estejam sujeitos à mesma forma ou melhor ao mesmo tipo de processo,
e que para os dois pedidos seja competente, em razão da matéria e da hierarquia, o mesmo tribunal
(cfr. Alberto dos reis, CPC anotado, Vol. I, anotação ao art. 273.º, pag. 373).
É certo que a decisão recorrida entende também que com a entrada em vigor do artigo 104.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) é ilegal, impugnar cumulativamente, e no
caso concreto as liquidações de IRC e IVA, dado tratar-se de tributos de diferente natureza.
Não o entendemos, contudo, assim.
É verdade que as impugnações respeitam a IVA e a IRC, sendo o IVA um imposto sobre a despesa
e tratando-se do IRC um imposto sobre o rendimento. Estamos, contudo, em ambos os casos, perante
tributos com a natureza de impostos, razão pela qual entendemos não faltar no caso dos autos o requisito
da “identidade da natureza dos tributos”.
É esta, segundo nos parece, a interpretação do artigo 104.º do CPPT que, cabendo na letra da lei,
obsta a que a especialidade criada pelo CPPT quanto à cumulação de impugnações (afastando-a do regime do processo administrativo a que antes deste diploma a cumulação de pedidos e de impugnações
se sujeitava – cfr. o artigo 38.º n.ºs 1 e 3 da LPTA e afastando-a da hoje consagrada nos artigos 4.º, n.º 5
e 47.º, n.º 4 do CPTA), restrinja de forma injustificada, e sem que para tal houvesse habilitação na respectiva lei de autorização legislativa (Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro), a possibilidade de deduzir
cumulativamente impugnações de actos tributários respeitantes a impostos diversos mas assentes em
idênticos fundamentos fácticos e jurídicos, a aconselhar, por isso, em prol da racionalidade de meios, da
celeridade da decisão e do são objectivo de evitar decisões contraditórias, a sua apreciação na mesma acção.
Ao contrário do que se estabelece no n.º 2 do artigo 71.º do CPPT para a cumulação de pedidos
de reclamação administrativa, o legislador não exige no artigo 104.º a “identidade do tributo”, exige
apenas a identidade “da natureza “destes, o que remeterá para a classificação de tributos, atenta a sua
diversa natureza, estabelecida nos números 1 e 2 do artigo 4.º da Lei Geral Tributária.
O facto de os impostos em causa incidirem sobre manifestações diversas de capacidade contributiva não obsta pois, segundo cremos e ao contrário do decidido, a que os autos prossigam, pois não
houve ilegal cumulação de impugnações.
Não se concorda, igualmente, que, como julgado, do teor da petição de impugnação não são
perceptíveis, não foram expostos com clareza os fundamentos da sua pretensão, impedindo a apreensão da causa de pedir. Não são alegados factos, nem invocadas normas de direito susceptíveis de
conduzir a qualquer um dos resultados pretendidos.
Embora a petição de impugnação apresentada não seja propriamente um modelo de clareza, a
causa de pedir não falta, nem é ininteligível, pois que é possível extrair da petição de impugnação que
a recorrente invoca como fundamentos das suas pretensões anulatórias, que sob a denominação de
“correcções técnicas” a Administração Tributária recorreu igualmente a métodos de avaliação indirecta,
com base em denúncia anónima, não provada, contendo listagem de alegadas vendas realizadas
sem factura, violando as regras relativas ao ónus da prova dos factos alegados, bem como que se
verificara a caducidade do poder de tributar, à luz do disposto nos arts. 45.º e 46.º da LGT, no caso
reduzido a três anos.
Não há, pois, falta ou ininteligibilidade da causa de pedir, pelo que, também por este motivo, se
não justifica o indeferimento liminar da petição de impugnação.
Tem, pois, de concluir-se que não havia fundamento para o indeferimento liminar da petição de
impugnação, havendo que revogar a decisão recorrida que o decretou, e determinar a baixa dos autos
parta que prossigam, se a tal nada mais obstar.
O recurso merece, pois, provimento.
– Decisão –
6 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida
que julgou inepta a petição de impugnação, devendo os autos baixar à primeira instância para prosseguirem, se nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce
Neto. (Revendo posição anteriormente assumida à força da argumentação aduzida quanto à possibilidade
de cumulação de impugnações).
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Dispensa de pagamento prévio.
Sumário:
Nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º do Regulamento das Custas Processuais, a parte abrangida pela dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça
está obrigada a liquidar essa taxa no termo do processo, ainda que não tenha
decaído, total ou parcialmente, na posição que sustentou em juízo ou tenha obtido
ganho de causa.
Processo n.º 939/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Atlantis Investments, STC, S. A. e outra.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Vem o Digno Representante Fazenda Pública recorrer para este Supremo Tribunal da decisão
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, de 21 de Março de 2012, que julgou improcedente a
reclamação deduzida pela Fazenda Pública após ter sido notificada para proceder ao pagamento de taxa
de justiça, reclamação essa em que invocava que, estando a Fazenda Pública dispensada do pagamento
prévio de taxa de justiça nos termos do artº 15º do Regulamento das Custas Processuais e sendo o
executado a parte vencida nos presentes autos, não haveria lugar ao pagamento da referida taxa.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1) A AT está dispensada do pagamento prévio da Taxa de Justiça, nos termos da redacção aplicável do art.2 15.2 do RCP do Decreto-Lei n.9 34/2008, de 26 de Fevereiro;
2) Não existe qualquer previsão legal de pagamento a final da taxa de justiça da qual a AT foi
dispensada;
3) Tendo a AT obtido vencimento nos Autos, não existe direito a custas de parte, na vertente de
taxa de justiça, pois estas “compreendem o que cada parte haja despendido com o processo e tenha
direito a ser compensada em virtude da condenação”;
4) Estando a AT dispensada do pagamento da taxa de justiça, nada despendeu quanto à mesma,
pelo que não tem direito a solicitar como custas de parte a taxa de justiça que não pagou;
5) O não pagamento da taxa de justiça com o impulso processual não significa uma isenção de
custas para a AT, a qual estará sempre obrigada ao pagamento daquelas, nos termos legais;
6) O acto de notificação realizado pela secretaria para que a AT procedesse ao pagamento da taxa
de justiça da qual ficou dispensada não tem cobertura legal;
7) Ao não dar provimento a reclamação da AT, quanto àquela notificação, está também o Despacho
agora recorrido ferido de ilegalidade;
8) Violou aquele Despacho o disposto nos art.ºs 15º (dispensa de pagamento prévio), 25º (apenas
as partes que tenham direito a custas de parte estão obrigadas a remeter a nota justificativa) e 26º do
RCP (a parte vencida é condenada ao pagamento de (...) taxa de justiça paga pela parte vencedora), o
art.º 447 — D do CPC (compreendem-se nas custas de parte as taxas de justiça pagas) e os arts. 30º
(nas custas de parte devem constar as quantias efectivamente pagas a título de taxa de justiça) e 31º (as
partes que tenham direito a custas de parte, após notificadas da totalidade dos montantes pagos a título
de taxas de justiça e de encargos, deverão enviar para o tribunal e para a parte vencida a respectiva nota
discriminativa e justificativa) da Portaria 419 -A/2009».
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer, pronunciando-se pelo provimento do recurso nos seguintes termos:
«A nosso ver o recurso merece provimento.
Sobre a questão do pagamento da taxa de justiça pelas entidades dispensadas do seu prévio
pagamento, nos termos do artigo 15.º do RCP, emitiu o Conselho Consultivo da Procuradoria-geral
da República o Parecer n.º 40/2011.(1) (Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 12 de
Junho de 2012.)
Nesse Parecer foram extraídas as seguintes conclusões:
“1ª A taxa de justiça corresponde a uma prestação pecuniária que, em regra, o Estado exige aos
utentes do serviço judiciário no quadro da função jurisdicional por eles causada ou de que beneficiem,
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como contrapartida do serviço judicial desenvolvido, sendo fixada de acordo com o disposto no artigo 447º, n.º 2, do Código de processo Civil, em função do valor e complexidade da causa, nos termos
constantes do Regulamento das Custas Processuais, e paga, em regra, integralmente de uma só vez, no
início do processo, por cada sujeito processual;
2ª Nos termos do disposto no artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento das Custas Processuais, o estado, incluindo os seus serviços e organismos, as Regiões Autónomas e as autarquias
locais estão dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça, quando demandem ou sejam
demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa contratual e pré-contratual e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores
do Estado;
3ª A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não desonera o sujeito passivo processual
beneficiário da liquidação da taxa que for devida em contrapartida pela utilização e prestação do serviço
judiciário, constituindo, tão-somente um mero adiamento do seu pagamento;
4ª Como se determina no artigo 26.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento das Custas processuais,
a parte vencida, na proporção em que o for, será condenada, nos termos previstos no Código de Processo Civil, ao pagamento, a título de custas de parte, dos valores de taxa de justiça pagos pela parte
vencedora no âmbito do processo;
5ª À luz do regime jurídico das custas constante do Regulamento das Custas Processuais, na
versão anterior às alterações que foram introduzidas pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, a parte
vencedora, na medida em que não é condenada em custas, não tem de proceder, a final, à Liquidação
da taxa de justiça de cujo pagamento fora dispensada;
6ª No âmbito desse regime, sempre que exista dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça,
esta prestação, que a parte vencedora deveria pagar, passará a figurar na conta de custas para ser paga
pela parte vencida, cabendo a esta, portanto, suportar, a final, e na medida do seu decaimento, a totalidade da taxa de justiça do processo, ou seja, a sua própria taxa de justiça e a taxa de justiça da parte
contra quem litigou;
7ª Em conformidade como disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento das Custas Processuais, aditado pela Lei n.º 7/2012, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça devem
ser notificadas conjuntamente com a decisão que decida a causa principal, para efectuar o pagamento
dessa taxa no prazo de 10 dias, que é devido independentemente de condenação a final e do facto de a
decisão ser susceptível de recurso;
8ª Este novo regime é aplicável a todos os processos iniciados a partir de 29 de Março de 2012,
data da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais, na redacção dada pela Lei 7/2012,
conforme prescreve o artigo 8.º, n.º 1 deste diploma”.
O mesmo parecer refere que “Uma vez a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça
não se traduz em qualquer forma de isenção, mas antes num mero adiamento do momento em que
a parte será obrigada a liquidá-la, não oferece dúvida alguma de que a parte que tenha litigado
com este beneficio, caso tenha ficado vencida, total ou parcialmente, deverá proceder, no final da
acção, após a elaboração da conta, ao pagamento da sua própria taxa, ou seja daquela que deveria
ter liquidado previamente.
Nesta situação, a taxa de justiça que a parte vencedora oportunamente pagou ser-lhe-á reembolsada
pela parte vencida a título de custas de parte.”
No caso em análise temos que o processo foi iniciado antes da entrada em vigor da Lei //2012,
pelo que não é aplicável o estatuído no artigo 15.º/2 do RCP, na redacção introduzida por aquela
lei.
Assim sendo, tendo as custas ficado a cargo da executada, como decorre da decisão que faz
fls. 103/11, não tem a recorrente de pagar a taxa de justiça a final.
A conduta da secretaria, sufragada pelo despacho recorrido parece ter-se apoiado no Ofício-Circular n.º 39/2011 do DGAJ, que este STA parece ter acolhido no acórdão de 23 de Maio de 2012
² (Proferido no recurso n.º 0246/12, disponível no sítio da Internet www.dgsí.pt.) em que se decidiu
que, num processo iniciado antes de 29 de Março de 2012, a entidade pública, não obstante ter sido
dispensada do prévio pagamento da taxa de justiça e ter obtido ganho de causa está obrigada a liquidar
a taxa de justiça.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando-se a decisão recorrida, dando-se sem efeito a notificação efectuada ao recorrente para efectuar o pagamento
da taxa de justiça.»
4 – Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência.
4.1 Resulta dos autos a seguinte factualidade com interesse para a discussão da causa:
a) Por sentença de 30/01/2012 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada foram graduados
os créditos reclamados nos autos de verificação e graduação de créditos n.º 1036/10.9BEALM, tendo
a executada sido condenada nas respectivas custas.
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b) Depois de notificado para efectuar o pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso processual respectivo, o representante da Fazenda Pública apresentou o requerimento de fls. 121 e segs.,
requerendo se julgasse a notificação ilegal face ao disposto no Regulamento das Custas Processuais e
na Portaria n.º 419-A/2009, determinando-se a sua anulação.
c) Proferiu então a Mª Juiz o despacho de fls. 126 e segs. que indeferiu o requerimento da Fazenda Pública, mantendo-se a notificação efectuada para pagamento da taxa de justiça inicial de que
se encontrava previamente dispensada.
d) Os presentes autos iniciaram-se no mês de Março de 2010.
4.2. Do mérito do recurso
Um nota prévia sobre a admissibilidade do recurso: caso subjudice não é aplicável o artº 31º, n.º 5
do Regulamento das Custas Processuais, que define as regras da alçada e limita o recurso de decisão
proferida em incidente de reclamação da conta a valores superiores a 50 UC.
Como se alcança da recensão factual a que acima se procedeu não está em causa qualquer reclamação da conta mas sim recurso de despacho judicial que indeferiu requerimento da Fazenda Pública
em que sustentava que não haveria lugar ao pagamento ao pagamento de taxa de justiça, na sequência
de notificação que para o efeito lhe havia sido feita pela Secretaria.
E porque o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 33.350,00, superior,
portanto, à alçada1 do Tribunal que a proferiu, nada obsta ao conhecimento do recurso.
4.3 A questão trazida à apreciação deste Tribunal consiste em saber se nas situações em que se
verifica dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º do RCP, a parte que goza desse benefício terá ou não que liquidar taxa de justiça no final da
acção nas situações em que obtenha ganho de causa.
A decisão recorrida considerou que, conforme determina o art. 30º, n.º 1, da Portaria 419-A/2009,
de 17 de Abril, as custas de parte não se incluem na conta de custas.
Mais ponderou que, de acordo com o disposto no art. 25º do Regulamento, a parte vencedora deverá remeter ao Tribunal e à parte vencida, no prazo de cinco dias, a nota discriminativa e justificativa,
onde deverá incluir as quantias efectivamente pagas a título de taxa de justiça, sendo que as custas de
parte são pagas directamente pela parte vencida à parte que delas é credora, nos termos do disposto no
art. 26º, n.º 2 do Regulamento.
E que as custas de parte, como estabelece o art. 447º-D, n.º 2 do CPC, compreendem as taxas de
justiça pagas.
Neste contexto concluiu que, independentemente da parte dispensada do pagamento da taxa de
justiça inicial, nos termos do citado art. 15º do Regulamento, ter ganho ou perdido a acção, ela terá
sempre que efectuar o pagamento da taxa de justiça que deixou de pagar no momento próprio, estabelecido no art. 14º do Regulamento, sendo que depois poderá lançar mão do disposto no art. 25º do
Regulamento.
Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente alegando que não existe qualquer previsão legal de pagamento a final da taxa de justiça da qual a AT foi dispensada e que tendo a AT obtido
vencimento nos Autos, não existe direito a custas de parte, na vertente de taxa de justiça, pois estas
“compreendem o que cada parte haja despendido com o processo e tenha direito a ser compensada em
virtude da condenação”. Conclui que estando a AT dispensada do pagamento da taxa de justiça, nada
despendeu quanto à mesma, pelo que não tem direito a solicitar como custas de parte a taxa de justiça
que não pagou.
Desde já se dirá que o recurso não merece provimento.
Vejamos.
A questão tal como vem suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão
foi apreciada e decidida uniformemente pela recente jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente nos acórdãos 246/12 de 23.05.2012, 906/12 de 10.10.2012, 919/12, de
17.10.2012, e 759/12 de 17.12.2012, pelo que se acompanhará a argumentação jurídica aí aduzida por
economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.
º n.º 3 do CC).
Como se disse no Acórdão 246/12, em que se teve intervenção como adjunto, e que, com a devida
vénia, se passa a citar, o Regulamento das Custas Processuais (aplicável ao caso subjudice) «é, por força
do disposto no seu artigo 2.º, aplicável aos processos que correm termos nos tribunais administrativos
e fiscais, sendo a taxa de justiça, nos termos que decorrem do seu artigo 13º n.º 1, paga nos termos
fixados no Código de Processo Civil (CPC).
E, sobre a matéria, estatui o artigo 447.º-A do CPC que «A taxa de justiça é paga pela parte
que demande na qualidade de autor ou réu, exequente ou executado, recorrente e recorrido, nos
termos do disposto no Regulamento das Custas Processuais.».
Por seu turno, o artigo 64.º do RCP dispõe que «A taxa de justiça corresponde ao montante
devido pelo impulso processual do interessado e é fixada em função do valor e complexidade da
causa de acordo com o presente regulamento (...)», sendo «paga integralmente e de uma só vez por
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cada parte ou sujeito processual» – artigo 13.º n.º 2 do RCP – devendo o seu pagamento ocorrer,
por regra, «até ao momento da prática do acto processual a ela sujeito» – n.º 1 do artigo 14º do
RCP.
No caso dos autos, o demandado, ora Recorrente, é um representante da Direcção Geral dos
Impostos, entidade que, por sua vez, é um serviço da administração directa do Estado, integrado
hierarquicamente no Ministério das Finanças e da Administração Pública (cf. alínea f) do art.º 4.º do
DL n.º 205/2006, de 27 de Outubro e art.º 1.º n.º 1 do DL n.º 81/2007 de 29 de Março), encontrando-se, como tal, dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no artigo 15.º,
alínea a), do RCP.
Esta dispensa permite que a parte que dela beneficia pratique os actos processuais devidos
sem necessidade de prévio pagamento dos montantes que, nos termos do Regulamento de Custas,
se mostram devidos pelo impulso processual, pelo que, só a final, no termo do processo, irá pagar
a taxa de justiça devida por esse impulso. Por conseguinte, o pagamento será realizado no termo
do processo, independentemente de a parte beneficiada ter decaído, total ou parcialmente, na
posição que sustentou em juízo, ou de ter obtido ganho de causa, pois que não está em causa uma
isenção de custas mas uma mera dispensa de prévio pagamento da taxa de justiça que é sempre
devida pelo impulso processual, com o consequente diferimento ou adiamento do momento para
o respectivo pagamento.
Ou seja, ao contrário do que é sustentado pelo Recorrente, o pagamento de taxa de justiça
não é apenas efectuado na medida em que tal resulte de uma condenação em custas na decisão
que julgue a acção. Se nessa decisão não for condenado em custas, terá, ainda assim, de proceder ao pagamento da taxa de justiça devida, embora deva pedir o seu reembolso à parte que
foi condenada nas custas, sob pedido de reembolso de custas de parte, em conformidade com o
estatuído nos artigos 25.º e 26.º do RCP. É esta, aliás, a doutrina que resulta do ofício circulado
n.º 39/2001, de 6 de Junho de 2011, da Direcção Geral da Administração da Justiça, seguida pela
generalidade dos Tribunais Tributários, onde se deixou explicado o seguinte: «Constatando-se as
dificuldades sentidas nas secretarias, no que respeita aos procedimentos a adoptar face ao art.
º 30º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril, e a compatibilização do momento de pagamento
da taxa de justiça com o prazo para exigir as custas de parte, pela Fazenda Pública e demais
entidades dispensadas a que se refere a alínea a) do art.º 15º do RCP, determina-se no sentido
da uniformização de procedimentos o seguinte:
1. Com a notificação da decisão que ponha termo ao processo a secretaria remete às partes,
preferencialmente por via electrónica, uma nota descritiva com indicação das quantias efectivamente pagas a título de taxa de justiça e encargos, n.º 2 do art.º 30º, da Portaria n.º 419-A/2009,
de 17 de Abril;
2. A nota descritiva, obtêm-se por operação de digitalização do extracto do processo, procedimento
a realizar no programa informático SICJ – Sistema Informático de Custas Judiciais;
3. Quando haja lugar ao pagamento da taxa de justiça pela Fazenda Pública ou qualquer entidade dispensada a que se refere a alínea a) do art.º 15º do RCP, nos casos de vencimento da acção
e no sentido de compatibilização do momento de pagamento da taxa com o prazo de exercício do
direito de recebimento de custas de parte, deve a secretaria com a notificação da sentença, fazê-lo
também para o pagamento da taxa devida enviando o respectivo Documento Único de Cobrança,
para o efeito.».
No caso em apreço a Fazenda Pública reclamou créditos referentes a IRS de 2007 e 2008, tendo,
assim, desenvolvido um impulso processual sujeito de forma inevitável ao pagamento de taxa de justiça,
cujo pagamento ficou diferido para momento ulterior, isto é, para o final da acção.
Falece, pois, razão à entidade recorrente, sendo de manter a decisão recorrida que sancionou o
procedimento da Secretaria Judicial do Tribunal “a quo”.
5. Decisão:
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 o despacho recorrido.
Custas pela Fazenda Pública
Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.
(1) (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)
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Acórdão de 24 de Outubro de 2012.
Assunto:
Penhor de créditos fiscais. Execução fiscal. Pendência de pedido de prestação de
garantia. Boa-fé. Necessidade.
Sumário:
I — É ilegal a constituição de penhor de créditos tributários determinada unilateralmente pela Administração tributária, após o contribuinte ter manifestado a
intenção de impugnar a dívida exequenda e oferecido garantia para suspender a
execução e estando pendente a apreciação da idoneidade da garantia oferecida.
II — Tal actuação da Administração tributária configura-se como violadora do princípio
da boa-fé.
III — Embora a lei tributária permita à Administração, por sua iniciativa e independentemente de consentimento do respectivo titular, a constituição de penhor ou hipoteca
legal para garantia (especial) dos créditos tributários e o n.º 1 do artigo 195.º
do CPPT pareça permitir a constituição de penhor sempre que o interesse da
eficácia da cobrança o torne recomendável, a Lei Geral Tributária - que logica
e naturalmente prevalece sobre o disposto no CPPT-, exige que a constituição de
tais garantias se revelem necessárias à cobrança efectiva da dívida –, necessidade
essa que não se verifica nos casos em que o próprio executado, voluntariamente,
se oferece para prestar garantia.
Processo n.º 1042/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 3 de Agosto de 2012, que julgou procedente a reclamação deduzida por
TEIXEIRA DUARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, com os sinais dos autos, contra os
actos do Chefe do Serviço de Finanças de Oeiras 2, de constituição de penhor de créditos fiscais, para
o que apresentou as conclusões seguintes:
A. Salvo o devido respeito, que é muito, não se perfilha, nem se concorda com o entendimento
vertido na Douta Sentença recorrida;
B. É entendimento da Autoridade Tributária, o qual se encontra vertido em várias Instruções
Administrativas, que só se pode considerar que há prestação de garantia idónea nos termos do disposto
nos art.ºs 169.º, 195.º e 199.º todos do CPPT, quando a mesma é aceite pela Autoridade Tributária,
após análise da sua idoneidade quer qualitativa, quer quantitativa, pois só nesse momento estaremos
perante a efectiva prestação de garantia para efeitos do disposto no artº 169.º do CPPT, nomeadamente
para efeitos do disposto no seu n.º 6.
C. O processo de execução fiscal não se encontrava suspenso em virtude da garantia prestada,
com vista à suspensão do processo, ter de ser sujeita à apreciação da sua idoneidade, uma vez que não
se tratava de nenhuma das garantias elencadas no n.º 1 do artigo 199.º do CPPT.
D. De acordo com o disposto nos artºs 666.º e ss. do Código Civil, bem como do art.º 681.º, do
mesmo diploma legal, o penhor pode ser constituído desde que se verifique a existência de dívidas e
com vista à satisfação das mesmas;
E. Conforme disposto no art.º 685.º do Código Civil, o penhor não confere de imediato ao credor
o direito de fazer sua a coisa objecto do penhor, mas apenas e só quando a dívida se tornar exigível,
sendo que no caso em apreço os penhores foram efectuados como medidas cautelares;
F. Pelo que, não se verifica que os actos reclamados tenham violado o disposto no artigo 89.º
do CPPT.
G. Na verdade, tendo-se verificado a existência, de créditos fiscais, os mesmos foram objecto de
penhor nos termos do artº 195.º do CPPT, penhor esse que apenas se converterá em penhora se após
decorrido o prazo legal para o pagamento da dívida exequenda, a mesma não se mostrar paga ou se
o processo de execução fiscal não for declarado suspenso nos termos legais.
H. Com a sua actuação, a Autoridade Tributária não violou o princípio constitucional da boa fé;
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I. Porquanto, caso não estivesse a ser apreciada a prestação de garantia para suspensão do processo de execução fiscal, a Autoridade Tributária era obrigada a proceder à compensação nos termos
do disposto no art.º 89.º do CPPT.
J. Face ao exposto, entendemos, salvo o devido respeito, que a douta sentença recorrida fez uma
errada apreciação do direito aplicável ao caso concreto pelo que deve ser revogada e em consequência
devem ser mantidos os actos reclamados.
Termos em que, com o douto Suprimento de Vossas Excelências, deve o presente Recurso ser
provido e, consequentemente revogada a sentença proferida pelo Douto Tribunal “a quo”, assim se
fazendo a costumada Justiça.
2 – Contra-alegou a reclamante, concluindo nos seguintes termos:
1.ª Em cumprimento do disposto no artº 169.º do CPPT e antes mesmo da instauração do processo
de execução, a ora recorrida requereu à Administração Tributária a indicação do valor a garantir, para
efeitos de suspensão da execução que viesse a ser instaurada, uma vez que iria deduzir impugnação
contra a liquidação de IRC que deu origem à dívida exequenda;
2.ª Tendo a Administração Tributária indicado à recorrida o valor da garantia a prestar, foi tal
garantia efectivamente prestada pelo contribuinte.
3.ª A Administração Tributária, posteriormente, citou a ora recorrida da instauração do processo
de execução fiscal referente à dívida de IRC e juros compensatórios de 2008.
4.ª No mesmo dia em que citou a recorrida da instauração do processo de execução, notificou-a
de que tinha efectuado uma compensação e/ou um penhor referente a um reembolso de IVA a que a
recorrida tinha – e tem – direito, invocando, para tanto, o art.º 195.º do CPPT;
5.ª Quer se trate de compensação, quer se trate de penhor, esse acto é patentemente ilegal, como
bem julgou a douta sentença recorrida;
6.ª Na verdade, estabelece o art.º 89.º do CPPT, que enquanto estiver a decorrer – como acontecia no caso em apreço – prazo para a dedução de reclamação ou de impugnação para se contestar a
legalidade da dívida, não pode haver compensação;
7.ª Quer se trate de compensação ou de penhor, como tem entendido a Jurisprudência e a doutrina,
enquanto a administração tributária não pronunciar, expressamente, quanto à aceitação da garantia
oferecida, não pode a referida Administração efectuar actos de execução;
8.ª Tal decorre, além do mais, do disposto no n.º 7 do artigo 169.º do CPPT – o pedido de prestação de garantia tem como efeito suspender a execução;
9.ª Além do mais, também conforme é entendimento jurisprudencial, é violador do princípio da boa
fé, que se efectue uma compensação ou um penhor sem que a Administração Tributária se pronuncie
previamente sobre a garantia oferecida pela executada;
10.ª O comportamento da Administração Tributária é, ainda, violador do princípio da boa fé e
da legalidade, na medida em que tendo, posteriormente, aceite um outro tipo de garantia, manteve o
penhor, pelo que, neste momento, a soma do valor da garantia e do penhor é superior ao valor legalmente estabelecido para a prestação de garantia.
Termos em que o presente recurso deve ser julgado improcedente, mantendo-se a douta sentença
recorrida com todas as legais consequências, como é de Justiça.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de reclamação apresentada contra
acto de constituição de penhor de créditos praticado pelo órgão de execução fiscal.
FUNDAMENTAÇÃO
“Questão decidenda”: legalidade do acto de constituição de penhor na pendência de requerimento
para suspensão de processo de execução fiscal associado à prestação de garantia
1. Para garantia dos créditos tributários a administração tributária dispõe do direito de constituição de penhor quando esta garantia se revele necessária à cobrança efectiva da dívida ou quando
o imposto incida sobre a propriedade dos bens (art. 50.º, n.º 2, alínea b) LGT; art. 195.º n.º 1 CPPT)
O penhor tem por objecto coisas móveis, créditos ou outros direitos não susceptíveis de hipoteca,
pertencentes ao devedor ou a terceiros (art. 666.º n.º 1 CCivil)
A idoneidade e suficiência da garantia prestada é apreciada pela entidade competente para autorizar o pedido de pagamento em prestações: o órgão de execução fiscal, com a categoria de órgão
periférico local ou órgão periférico regional, consoante o valor da dívida exequenda (art. 149.º, 197.º
n.º 1 e 199.º n.º 8 CPPT)
2. A observância do princípio da boa fé deve pautar a actuação dos órgãos e agentes administrativos (art. 266.º n.º 2 CRP); este princípio constitucional deve igualmente inspirar o relacionamento
entre a Administração Pública (na qual a administração tributária se inscreve como subsistema) e os
particulares, manifestando-se em dois valores fundamentais:
- confiança suscitada na contraparte pela actuação da parte, na concreta situação considerada
- objectivo a alcançar com a actuação
(art. 6.º-A CPA)
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Embora sem expressa inclusão no elenco dos princípios do procedimento tributário, a observância
do princípio é considerada pelo legislador como manifestação do princípio da colaboração entre os
órgãos da administração tributária e os contribuintes (arts. 55.º e 59.º n.º 1 LGT)
A violação pela administração tributária do dever de actuação procedimental segundo as regras
da boa fé constitui um vício autónomo de violação de lei
3. A administração tributária deve respeitar o princípio da decisão, consistente na obrigação
de pronúncia sobre todos os assuntos da sua competência, submetidos à sua apreciação por meio de
reclamações, recursos, representações, exposições, queixas ou quaisquer outros meios legalmente
previstos (art. 56.º n.º 1 LGT)
4. Aplicando estas considerações ao caso concreto:
a) O acto reclamado foi praticado no decurso do prazo legal para apresentação de reclamação
graciosa ou dedução de impugnação judicial contra a liquidação de IRC de onde emergiu a dívida
exequenda (petição de reclamação art. 3.º, doc. fls. 25/26; probatório alínea b);
b) A prática de acto de constituição de penhor de créditos, resultantes de reembolsos de IVA, após
a apresentação de requerimento para prestação de garantia idónea e antes da sua apreciação, viola
o princípio da boa fé porque frusta a legítima expectativa do requerente na apreciação da pretensão,
ancorada no princípio da decisão
A jurisprudência do STA – SCT pronunciou-se em conformidade com o entendimento propugnado
nos acórdãos 19.05.2010 processo n.º 344/10 (penhora de créditos; 15.02.2012 processo n.º 89/12
(compensação de créditos) e 8.08.2012 processo n.º 806/12 (compensação de créditos)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vão os autos à Conferência.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, é ilegal a constituição de penhor de créditos tributários determinada unilateralmente pela Administração tributária, após o contribuinte ter manifestado a intenção
de impugnar a dívida exequenda e oferecido garantia para suspender a execução e estando pendente a
apreciação da idoneidade da garantia oferecida.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
a) Corre termos contra a ora reclamante, Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., o
processo de execução fiscal n.º 3654.2012/01042033, para cobrança de dívida de IRC do exercício de
2008 – Cfr. informação a fls. 37 e processo de execução fiscal apenso aos autos;
b) Em 14 de Março de 2012, a Reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Oeiras 2 que lhe fixasse o montante e demais condições pelas quais deveria ser prestada a garantia para
suspender a instância executiva, informando, também, da intenção de contestar a legalidade da liquidação de IRC de 2008 – Cfr. documento a fls. 5 do PEF, apenso aos autos, o qual se dá, aqui, por
integralmente reproduzido;
c) Por ofício datado de 20 de Março de 2012 foi a Reclamante notificada, pelo Serviço de Finanças de Oeiras 2, de que “em conformidade com o preceituado no n.º 6 do artigo 169.º do CPPT,
informo que o valor da garantia a constituir ou a prestar é de € 12.523.985,56 – Cfr. documento a
fls. 12 do PEF;
d) Em 2 de Abril de 2012, a Reclamante deu entrada, no Serviço de Finanças de Oeiras 2, de
requerimento, dirigido ao chefe do Serviço de Finanças, mediante o qual apresentou e requereu a junção aos autos da garantia solicitada, com a indicação de que a mesma era constituída por uma fiança
emitida pela sua accionista única – Cfr. documentos a fls. 14 a 21 do PEF, apenso aos autos;
e) Em 3 de Maio de 2012 foi a ora Reclamante citada no âmbito do PEF referido em a) – cfr. informação a fls. 37, fls. 3 do PEF;
f) Em 3 de Maio de 2012 foram constituídos pela Administração Fiscal dois penhores de créditos,
resultantes de reembolsos de IVA, nos montantes de € 542.791,38 e 825.646,40, cujas notificações
foram efectivadas em 10 de Maio de 2012 e 16 de Maio de 2012, respectivamente – cfr. informação a
fls. 37, documentos a fls. 22 e 23 dos autos e a fls. 28 e 29 do PEF;
g) Em 18 de Maio de 2012 foi proferido despacho, pelo Director de Finanças Adjunto, por delegação, indeferindo o pedido de junção aos autos de garantia, sob a forma de fiança, a que se refere a
alínea d) – Cfr. documento a fls. 30 do PEF;
h) Por ofício datado de 18 de Maio de 2012 e recebido pela Reclamante em 22 de Maio de 2012,
foi a reclamante notificada do despacho de indeferimento referido na alínea anterior – Cfr. documentos
a fls. 39 e 39 v do PEF apenso aos autos;
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g) (sic) A data limite para pagamento voluntário da dívida de IRC em cobrança coerciva foi o dia
2 de Abril de 2012 – cfr. documento a fls. 24, o qual se dá, aqui, por integralmente reproduzido;
6 – Apreciando.
6.1 Da constituição de penhor de créditos fiscais antes de proferida decisão sobre a idoneidade
da garantia oferecida para suspender a execução fiscal
A sentença recorrida, a fls. 69 a 79 dos autos, julgou procedente a reclamação deduzida pelo ora
recorrido contra os actos de constituição de penhor sobre créditos de IVA, anulando-os, por entender
que estando pendente um pedido de suspensão da instância executiva com apresentação de garantia
só após o indeferimento desse pedido podia ser constituído penhor - pois que o pedido de prestação
da garantia, a nível do prosseguimento da execução, tem o efeito de a suspender provisoriamente,
como se depreende do n.º 7 do artigo 169.º, conjugado com o n.º 6 (n.ºs 3 e 2, respectivamente, na
redacção inicial), de que resulta que a execução só prossegue depois de decorrido o prazo de prestação de garantia, sem que esta seja prestada - mais considerando que a actuação da AT, ao efectuar o
penhor dos créditos de IVA, enquanto se encontrava por apreciar o pedido de prestação de garantia,
consubstancia uma clara violação do princípio da boa fé, que se subsume em vício de violação de
lei, pelo que, também por esta via, é de considerar procedente a presente Reclamação (cfr. sentença
recorrida, a fls. 76 a 78 dos autos).
Fundamentou-se o decidido no comentário de JORGE LOPES DE SOUSA aos números 6 e 7
do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e bem assim no Acórdão
deste Supremo Tribunal de 15 de Fevereiro de 2012, rec. n.º 89/12.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando que só se pode considerar que há prestação
de garantia idónea nos termos do disposto nos art.ºs 169.º, 195.º e 199.º todos do CPPT, quando a
mesma é aceite pela Autoridade Tributária, após análise da sua idoneidade quer qualitativa, quer
quantitativa, pois só nesse momento estaremos perante a efectiva prestação de garantia para efeitos
do disposto no artº 169.º do CPPT, nomeadamente para efeitos do disposto no seu n.º 6, pelo que, não
se encontrando o processo de execução fiscal suspenso, era legal a constituição de penhor de créditos,
pois que o penhor pode ser constituído desde que se verifique a existência de dívidas e com vista à
satisfação das mesmas, não tendo também a Autoridade Tributária violado o princípio constitucional
da boa fé, porquanto caso não estivesse a ser apreciada a prestação de garantia para suspensão do
processo de execução fiscal, a Autoridade Tributária era obrigada a proceder à compensação nos
termos do disposto no art.º 89.º do CPPT.
A recorrida defende a manutenção do decidido.
Também o Ministério Público sustenta o não provimento do recurso, pois que a actuação da Administração tributária se lhe afigura violadora do princípio da boa-fé.
Vejamos, pois.
Embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal citada pela recorrida nas suas contra-alegações
e invocada na sentença sob recurso respeite à compensação de créditos por iniciativa da Administração
tributária e não ao penhor de créditos, e sendo embora certo estar-se na compensação perante uma forma
de extinção da obrigação diversa do cumprimento e no penhor perante a constituição de um direito real
de garantia, a verdade é que a jurisprudência firmada no sentido da inadmissibilidade da compensação
de créditos por iniciativa da Administração tributária na pendência dos prazos de defesa e de pedido
de suspensão da execução mediante oferecimento de garantia é igualmente transponível para o caso da
constituição de penhor de créditos por iniciativa da Administração tributária que, ao que parece, surge
agora utilizada pela administração tributária como sucedâneo da compensação (sendo operacionalizada através da mesma aplicação informática, que, aliás, parece identificar a constituição de penhor de
créditos como sendo uma compensação - segundo se colhe da “informação” elaborada pelo Serviço de
Finanças de Oeiras 2, a fls. 38 dos autos, em resposta à reclamação deduzida).
Assim o decidiu já este Supremo Tribunal, por Acórdão do passado dia 2 de Maio (rec. n.º 408/12),
numa situação de constituição de penhor de créditos na pendência de pedido de dispensa de prestação de
garantia, sendo idêntico julgamento aplicável, por igualdade de razões, num caso, como o dos autos, em
que pendia de apreciação não um pedido de dispensa de garantia mas da sua prestação mediante fiança.
Acresce que, como bem se consignou na sentença recorrida e se pronuncia o Ministério Público
junto deste Supremo Tribunal, a actuação da Administração tributária que, estando pendente de apreciação um pedido do executado de prestação de garantia, decide desde logo – e “automaticamente”, ao
que parece - constituir penhor sobre créditos do executado resultantes de reembolsos de IVA – surge
como ofensiva do princípio da boa-fé, pois que de outro modo ficaria ao arbítrio da AT o momento
para apreciar a garantia oportunamente oferecida e, consequentemente, a suspensão da execução
fiscal, no âmbito da qual poderia entretanto ir praticando diversos actos ofensivos do património do
executado, em manifesto desrespeito pelo princípio da decisão (cfr. o acórdão deste Supremo Tribunal
de 15 de Fevereiro de 2012, rec. n.º 89/12).
Tenha-se, ainda, presente que, embora a lei tributária permita à Administração fiscal, por sua
iniciativa e independentemente de consentimento do respectivo titular, a constituição de penhor ou
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hipoteca legal para garantia (especial) dos créditos tributários (cfr. o artigo 50.º n.º 1, alínea b) da Lei
Geral Tributária e os n.ºs 1 e 5 do artigo 195.º do CPPT), e o n.º 1 do artigo 195.º do CPPT pareça permitir a constituição de penhor sempre que o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável,
a Lei Geral Tributária - que logica e naturalmente prevalece sobre o disposto no CPPT, como o próprio
reconhece no seu artigo 1.º e porque, nos termos da respectiva autorização legislativa, este diploma
visou adaptar as normas procedimentais e processuais vigentes ao disposto naquela Lei (cfr. JORGE
LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Volume III, 6.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, p. 390/391 – nota 2 ao art. 195.º do CPPT) -, exige que a
constituição de tais garantias se revelem necessárias à cobrança efectiva da dívida –, necessidade essa
que não se tem por verificada nos casos em que o próprio executado, voluntariamente, se oferece para
prestar garantia e não se lhe dá, antes da constituição do penhor, oportunidade de o fazer.
Pelo exposto, conclui-se que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a sentença
recorrida que bem decidiu ao julgar ilegais os actos de constituição de penhor de créditos tributários
praticados na pendência de pedido de prestação de garantia mediante fiança.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública.
Neto.

Lisboa, 24 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Correcções meramente aritméticas. Alteração de valores patrimoniais. Revisão da
matéria tributável.
Sumário:
I — Não tendo havido alteração de valores patrimoniais na determinação da matéria
tributável, a impugnação judicial do acto tributário de liquidação não depende
de prévia apresentação de pedido de revisão da matéria tributável (art.117º n.º 1
CPPT; art.86º n.º 5 LGT).
II — É o caso dos autos em que apenas foram efectuadas correcções meramente aritméticas à matéria colectável de IRS não tendo havido recurso a métodos indirectos.
III — Impõe-se ordenar a baixa dos autos à primeira instância para normal tramitação,
com a instrução que se impuser e demais passos processuais e subsequente decisão
que conheça dos demais fundamentos de impugnação invocados.
Processo n.º 362/12-30.
Recorrente: António Fernando Lopes e Mulher.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
1-Relatório: António Fernando Lopes, nif …, e Albertina da Conceição Bartolomeu Lopes, nif
…, com os demais sinais dos autos, instauraram, IMPUGNAÇÃO JUDICIAL, contra a liquidação
adicional de IRS n.º 20900005657104, e juros compensatórios referentes ao ano de 2005,
Invocaram a ilegalidade da liquidação, por erro de rectificação da matéria colectável e formularam
o pedido de anulação da liquidação.
O Mº Juiz de 1ª Instância entendeu determinar a absolvição do Serviço de Finanças de Vila Nova
de Foz Côa do pedido e a extinção do processo pelo que consequentemente julgou improcedente o
pedido e extinto o processo.
Não se conformando com tal decisão os impugnantes interpuseram recurso para este STA no qual
apresentaram alegações com as seguintes conclusões:
A. Findos os articulados foi o processo ao Senhor Juiz nos termos e para os efeitos do disposto
nos artigos 113º, 114º e 115º do CPPT, não tendo o articulado dos recorrentes sido recusado, bem pelo
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contrário, foi admitido, tendo ainda posteriormente o Tribunal A Quo admitido as provas por si apresentadas e agendado o dia 23.05.2011 para a sua inquirição.
B. Logo, a existir alguma nulidade, o que não se aceita, e não tendo sido a mesma apreciada em
sede de instrução e saneamento do processo, tal nulidade sempre estaria sanada, não podendo o tribunal
a quo tomar conhecimento da mesma depois daquela fase, pelo que violou o disposto no artigo 87º,
n.º 1, alínea a) e n.º 2 do CPTA, artigo 113º e 114º do CPPT e 288º e 494º do CPC.
(Sobre as alíneas A e B das conclusões remete-se para o alegado nos pontos 1º a 8º das Alegações)
Sem prescindir
C. O Tribunal A Quo antes de ter tomado a decisão recorrida, estava obrigado a ouvir os Recorrentes, pelo que, não tendo feito, salvo melhor e douta opinião, violou o Principio do Contraditório
vertido no artigo 3º do CPC o qual no seu n.º 3, estipula que o Juiz deve observar e fazer cumprir ao
longo de todo o processo o Principio do Contraditório, principio este que é um instrumento destinado
a evitar as decisões-surpresa.
D. Ora, tendo o articulado (Impugnação) dos Recorrentes sido admitido, bem como a sua prova
e sido agendada a inquirição das testemunhas para o dia 23.05.2011, o tribunal poucos dias antes desta
data de forma surpreendente e sem ouvir os Recorrentes, pronuncia-se pela inimpugnabilidade do acto
impugnado, apanhando-os de surpresa, pelo que, violou o Tribunal a Quo o disposto no artigo 3º, n.º 3
do CPC aplicável ex vi, art. 2º, alínea e) do CPPT.
(Sobre as alíneas C) a D) das conclusões remete-se para o alegado nos pontos 10º a 19º das Alegações)
Novamente sem prescindir
E. A Liquidação Impugnada Judicialmente, resulta de correcções técnicas e não da aplicação de
métodos indiciários (indirectos), tal como se refere no ponto 1 da petição inicial, sendo que, relativamente às liquidações provenientes de correcções técnicas, a eventual falta de reclamação nos termos
do disposto no artigo 91º da LGT não permite o indeferimento do pedido da sua anulação, isto é, contrariamente ao decidido não é necessário que se reclame, pelo que, errou o tribunal a quo.
F. Acresce, terem os Recorridos invocado na sua Impugnação, em vista à anulação da Liquidação,
a Caducidade/Prescrição da divida nos termos do disposto no artigo 45º da LGT, tendo para o efeito
alegado que quando a notificação da Administração Fiscal ocorreu já tinha decorrido o prazo de 4 (quatro) anos, constituindo a procedibilidade deste pedido, causa de pedir para a anulação da liquidação. Cf.
entre outros os Ac. STA de 01.06.1994 Rec. n.º 17635, in Ciência e Técnica Fiscal n.º 378, pag. 269 e
sgs; Ac. de 26.02.202 Rec. 26662 e o Rec. n.º 26276 de 13.03.2002.
G. Volta a errar o tribunal a quo ao aplicar o artigo 134º, n.º 7 do CPPT, pois este dispositivo
aplica-se, unicamente, aos processos especiais previstos no artigo 131º e segs. do CPPT, não se aplicando à liquidação de IRS resultante de correcção, pelo que, violou o artigo 86º, n. 5 da LGT, o n.º 1
do artigo 117º e n.º 7 do art. 134º, ambos do CPPT.
(Sobre as alíneas E) a G) das conclusões remete-se para o alegado nos pontos 21º a 44º das Alegações)
Termos em que se deve dar provimento ao presente recurso, revogando-se a douta decisão de
que se recorre, substituindo-se por uma outra que mande prosseguir os autos, tudo com as necessárias
consequências legais e como é de inteira JUSTIÇA.
Não foram apresentadas contra-alegações
O Mº Pº teve vista dos autos e emitiu parecer do seguinte teor:
Recorrentes: António Fernando Lopes e Albertina da Conceição Bartolomeu Lopes Objecto do
recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida contra liquidação
adicional de IRS e juros compensatórios (ano 2005) no montante global de € 3 841,65
FUNDAMENTAÇÃO
l. A liquidação adicional impugnada resultou de correcções meramente aritméticas à matéria tributável e não do recurso a métodos indirectos, como expressamente se assinala no relatório da acção
de inspecção (PA apenso fls. 30/39) Não tendo havido recurso a métodos indirectos para determinação
da matéria tributável a impugnação judicial do acto tributário de liquidação não depende de prévia
apresentação de pedido de revisão da matéria tributável (art.117º n.º 1 CPPT; art.86º n.º 5 LGT)
2. No caso concreto a preterição da aplicação do princípio do contraditório, traduzida na falta de
pronúncia das partes antes da decisão de dispensa da inquirição das testemunhas, não assume relevância
jurídica autónoma susceptível de configurar uma nulidade processual; antes constituindo consequência
inevitável do entendimento erróneo sobre a falta de verificação dos requisitos de procedibilidade da
impugnação judicial.
3. A tramitação processual deve prosseguir, com apreciação pelo tribunal da questão da dispensa
da inquirição das testemunhas (após audição das partes em caso de formulação de juízo prévio sobre a
desnecessidade) e oportuna prolação de sentença que aprecia e decida as questões suscitadas na petição
da impugnação judicial
CONCLUSÃO O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
-declaração de verificação dos requisitos de procedibilidade da impugnação judicial
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Devolução do processo ao tribunal recorrido para prosseguimento da tramitação da impugnação
judicial.
2- FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão de 1ª Instância deu como assente a seguinte matéria de facto, subordinada a números
da nossa iniciativa:
Julgo provado, com base no teor dos documentos do processo e do PA apensado e alegações das
partes, sem que outros factos não provados existam, que,
1) Os impugnantes António Fernando Lopes, nif …, e Albertina da Conceição Bartolomeu Lopes, nif … foram notificados pelo documento de cobrança de 22/12/2009, da liquidação resultante de
correções ao IRS, conforme teor do documento de fls. 2 do Processo Administrativo apensado, e teor
do artigo 4 da petição de impugnação.
2) Os impugnantes, apesar de discordarem dos valores quantificados, cujo erro propugnam, não
apresentaram qualquer reclamação graciosa da liquidação que lhes foi notificada, nem efectuaram
qualquer pedido de revisão da matéria tributável fixada, por correcção pela AT.
3) Apresentaram a impugnação directamente a juízo neste TAF em 9/12/2009, conforme carimbo
aposto no rosto da p.i. a fls. 2.
3-Do DIREITO
O Mº Juiz de 1ª Instância expendeu o seguinte, para alcançar a decisão que tomou:
“(…) 3. Compulsado o processo por causa do pedido de substituição de testemunhas, formulado a fls. 94, para a audiência de julgamento designada para o dia 23 de Maio corrente, pelas
11h30, verifico que o processo padece de vício que deveria ter determinado o indeferimento liminar
da petição, e que oportunamente não foi conhecido, o que agora importa conhecer para evitar
diligências inúteis, como a produção da prova testemunhal na audiência marcada para o dia 23
de Maio e que mais se justifica pelo grande volume de serviço pendente neste TAF.
4. Deste modo, e dispensando o contraditório sobre esta decisão, nos termos do art. 3/3 do
CPC, embora já cumprido quanto à restante matéria, e dispensando o visto prévio ao MP pela
simplicidade da questão, passo a proferir sentença, dado sem efeito a audiência designada para
o dia 23 de Maio de 2011.
II
Os pressupostos processuais relativos ao tribunal, às partes e ao objecto do processo estão verificados, e nada obsta ao conhecimento imediato da questão a decidir a da extinção da
impugnação, por inimpugnabilidade do acto impugnado, vício que decorre da conjugação dos
artigos 99/a, 117/1, 134/7 do CPPT.
III
Os actos de fixação dos valores patrimoniais podem ser impugnados no prazo de 90 dias após
a sua notificação ao contribuinte, com fundamento em qualquer ilegalidade, sendo que constitui
motivo de ilegalidade, além da preterição de formalidades legais, o erro de facto ou de direito na
fixação, art. 134/1/2 do CPPT.
Todavia a impugnação não é directa, pois pelo disposto no número 7 do mencionado art. 134
do CPPT, a impugnação referida neste artigo (...) só poderá ter lugar depois de esgotados os meios
graciosos previstos no procedimento de avaliação.
Embora o art. 99/a, do CPPT, preveja a impugnação com a invocação de ilegalidade integrada pelo erro de qualificação e quantificação de rendimentos, lucros, valores patrimoniais e
outros factos tributários, o certo é que “a impugnação dos actos tributários com base em erro na
quantificação da matéria tributável, (...) depende de prévia apresentação do pedido de revisão
da matéria tributável”, art. 117/1 do CPPT.
Como se comprova pela leitura da petição de impugnação e de todo o processo Administrativo
apensado, os impugnantes desconsideraram completamente tais regras de procedimento, regras
de procedibilidade da própria impugnação judicial, e que não foram consideradas em despacho
liminar [que deveria ter determinado a rejeição liminar da petição] e de que agora se conhece,
para determinar a rejeição do pedido, por improcedência, pelos apontados vícios de violação de
lei, [violação dos pressupostos impugnatórios], determinar a absolvição do sf de Vila Nova de Foz
Côa do pedido e a extinção do processo.
V
Julgo improcedente o pedido e extinto o processo”.
DECIDINDO NESTE STA
É patente o lapso em que incorreu a decisão recorrida. Como salienta o Sr. Procurador junto deste
STA e transparece do processo administrativo apenso, designadamente a fls. 33 e 34, apenas foram
efectuadas correcções meramente aritméticas à matéria colectável não tendo havido recurso a métodos
indirectos. Não sendo caso de alteração de valores patrimoniais mas antes de correcções técnicas em
sede de IRS, a impugnação judicial do acto tributário de liquidação não depende de prévia apresentação
de pedido de revisão da matéria tributável (art.117º n.º 1 CPPT; art. 86º n.º 5 LGT).
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Concordamos que, no caso concreto, a preterição da aplicação do princípio do contraditório,
traduzida na falta de pronúncia das partes antes da decisão de dispensa da inquirição das testemunhas,
não assume relevância jurídica autónoma susceptível de configurar uma nulidade processual antes
constituindo consequência inevitável do entendimento erróneo sobre a falta de verificação dos requisitos
de procedibilidade da impugnação judicial.
Pelo exposto, o recurso merece, pois, provimento ficando prejudicado o conhecimento de outras
questões suscitadas.
Impõe-se a baixa dos autos à 1ª Instância para ampliação da matéria de facto após eventual produção de prova e decisão das questões suscitadas em conformidade.
4 - Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
ordenar a baixa dos autos à primeira instância para normal tramitação, com a instrução que se impuser
e demais passos processuais e subsequente decisão que conheça dos demais fundamentos de impugnação invocados.
Sem custas.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Inutilidade superveniente da lide. Insolvência.
Sumário:
I — Após a declaração de insolvência, pode prosseguir contra o insolvente uma execução fiscal por crédito vencido anteriormente, ainda que apenas relativamente
a bens adquiridos posteriormente à declaração de insolvência e sem prejuízo das
obrigações contraídas pela Fazenda Pública no âmbito do processo de insolvência
e da prescrição.
II — Assim, não pode o juiz, sem indagar de quaisquer dessas circunstâncias e apenas
em face da declaração de insolvência, julgar extinta por inutilidade superveniente
da lide a oposição à execução fiscal deduzida pelo insolvente.
Processo n.º 374/12-30.
Recorrente: Ana Maria Carvalho Fernandes Monteirinho Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Ana Maria Carvalho Fernandes Monteirinho Santos (adiante Executada por reversão, Oponente
ou Recorrente) deduziu oposição à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade, reverteu contra ela por o Serviço de Finanças de Belmonte a ter considerado responsável subsidiária pelas dívidas
exequendas, provenientes de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).
Invocando a alínea b) do art. 204.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), a Oponente alegou, em síntese, que nunca exerceu de facto funções de gerência na sociedade
originária devedora, motivo por que pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco
a extinção da execução fiscal quanto a ela.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, após o órgão de execução fiscal ter
prestado no processo a informação de que a Oponente foi declarada insolvente por decisão judicial,
e não obstante o processo ter prosseguido para produção de prova testemunhal e alegações escritas, a
final proferiu despacho de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, nos termos do
disposto no art. 287.º, alínea e), do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex vi da alínea e) do
art. 2.º do CPPT.
Isto, em síntese, porque, considerando que os créditos exequendos se venceram em data anterior à da declaração de insolvência, entendeu que da conjugação do disposto no art. 180.º, n.º 1, do

3211
CPPT, com o art. 88.º, n.º 1, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), resulta
a impossibilidade da execução fiscal que reverteu contra a Oponente prosseguir contra ela. Em face
desse entendimento, concluiu que «o objectivo da presente oposição – absolvição da ora oponente da
instância executiva – se encontra já atingido, pelo que, não tem qualquer utilidade o prosseguimento
da presente lide».
1.3 A Oponente recorreu dessa decisão para o Supremo Tribunal Administrativo, apresentando do
mesmo passo as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«I – Vem o presente recurso interposto da, aliás, douta sentença recorrida que sufragou o entendimento de que por força do artigo 88.º n.º 1 do CIRE existe uma impossibilidade de prosseguir a
execução fiscal e portanto, também, o seu incidente de oposição, que corre por apenso (Razão pela
qual entendeu, o tribunal, extinguir a execução fiscal e apenso de reversão por inutilidade superveniente da lide).
II – O artigo 88.º n.º 1 do CIRE preceitua é a suspensão das execuções pendentes (atento o cariz
universal do processo de insolvência), contra o insolvente e não a sua extinção por inutilidade superveniente (a impossibilidade e a inutilidade da lide só ocorrem se, na pendência da acção, se verificar
um facto que obsta ou torna inútil a instância).
III – O processo de insolvência singular, com pedido de exoneração do passivo restante, tem uma
tramitação especifica e própria, não abrangendo o “benefício” da exoneração os créditos tributários
que o legislador expressamente afastou. Cfr artigo 245.º n.º 2 do CIRE.
IV – Assiste à recorrente o constitucional direito de ver apreciada e julgada a sua responsabilidade
subsidiária no pagamento dos tributos ajuizados pelo tribunal recorrido (a verificação dos requisitos
da reversão é competência exclusiva do tribunal tributário de 1 instância – cfr artigo 151.º n.º 1 do
CPPT), o que não é afastado pela sua declaração de insolvência singular.
V – A unidade do sistema jurídico e a sua harmonia impõe que a sentença de insolvência singular
da oponente, com pedido de exoneração do passivo restante, não seja motivo jurídico para não ser
julgado o apenso de oposição à execução fiscal onde se discute a culpa da revertida no não pagamento
dos tributos.
VI – Ao decidir, como decidiu, o tribunal recorrido violou por deficiente interpretação os artigos 88.º n.º 1, 245.º n.º 2 ambos do CIRE, os artigos 2.º, alínea e), 151.º n.º 1 e 180.º do CPPT, o artigo 287.º, alínea e) do Código de Processo Civil, o artigo 24.º da LGT e o artigo 9.º n.º 3 do Código Civil.
Nestes termos e nos mais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente e substituir-se
a douta sentença recorrida por outra que julgue de maneira diferente da que julgou, isto é, o mérito
da defesa da oposição».
1.4 O recurso foi admitido, para subir de imediato, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo.
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao recurso.
1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Castelo Branco fez correcto julgamento quando, em face da informação de que a Oponente
fora declarada insolvente, julgou extinta por impossibilidade superveniente a instância na oposição à
execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade, prosseguia contra ela por reversão.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Com interesse para a decisão a proferir, a decisão recorrida deu como verificado o seguinte:
a) Foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Belmonte contra a sociedade denominada “Monteirinho & Santos, Lda.” uma execução fiscal, à qual foi atribuído o n.º 0590200001007319, para cobrança
de dívida proveniente de IVA do ano de 1999;
b) A essa execução fiscal foram apensadas outras, também instauradas para cobrança de dívidas
de IVA dos anos de 1999 a 2002;
c) O Serviço de Finanças de Belmonte, em 2009, reverteu a execução fiscal contra Ana Maria
Carvalho Fernandes Monteirinho dos Santos;
d) A revertida deduziu oposição à execução fiscal;
e) Por sentença proferida no Tribunal Judicial da Covilhã no dia 15 de Novembro de 2010, foi
declarada a insolvência da Oponente.
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Como resulta do que ficou exposto, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se, em
face da declaração de insolvência da Oponente, deve ser julgada extinta por inutilidade superveniente
a instância numa oposição à execução fiscal que corria contra ela por reversão.
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O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco entendeu que sim, que na sequência
da declaração de insolvência e porque os créditos exequendos se venceram em períodos anteriores à
declaração de insolvência, se verifica a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra
a revertida, motivo por que, encontrando-se assim atingido o objectivo da oposição, é de julgar extinta
a instância por inutilidade superveniente, o que decidiu.
A Oponente discorda desse entendimento. Considera que a sua declaração de insolvência não tem
como efeito senão a suspensão da execução fiscal pendente e, por isso, inexistindo impossibilidade do
prosseguimento da acção executiva, não se justifica que se considere inútil a oposição deduzida contra
essa execução e que se julgue extinta a instância com esse fundamento.
A questão a dirimir passa, pois, por determinar quais os efeitos da declaração de insolvência de
pessoa singular sobre a execução fiscal em que lhe estão a ser cobradas, por reversão e na qualidade
de responsável subsidiária, dívidas fiscais.
2.2.2 DA POSSIBILIDADE DE PROSSECUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA
Recordemos o disposto no art. 180.º do CPPT, artigo que, de acordo com a sua epígrafe, regula
o «[e]feito do processo de recuperação da empresa e de falência na execução fiscal». Note-se que,
embora o preceito se refira à falência ou recuperação de empresa, «[o] mesmo regime deverá aplicar-se à declaração de insolvência, por força do redireccionamento das remissões imposto pelo art. 11.º
do DL n.º 53/2004» (1), diploma que aprovou o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
(CIRE). Diz o art. 180.º do CPPT:
«1 - Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou
declarada falência, serão sustados os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos
os que de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após a sua instauração.
2 - O tribunal judicial competente avocará os processos de execução fiscal pendentes, os quais
serão apensados ao processo de recuperação ou ao processo de falência, onde o Ministério Público
reclamará o pagamento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos, se não estiver constituído
mandatário especial.
3 - Os processos de execução fiscal, antes de remetidos ao tribunal judicial, serão contados,
fazendo-se neles o cálculo dos juros de mora devidos.
4 - Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de 8 dias, quando cesse
o processo de recuperação ou logo que finde o de falência.
5 - Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a adquirir bens em qualquer
altura, o processo de execução fiscal prossegue para cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda
Pública, sem prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do processo de recuperação, bem
como sem prejuízo da prescrição.
6 - O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após a declaração de falência ou
despacho de prosseguimento da acção».
Por sua vez, o art. 88.º, do CIRE (2), na redacção original, que é a aplicável (3), determina:
«1 - A declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas
ou providências requeridas pelos credores da insolvência que atinjam os bens integrantes da massa
insolvente e obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos
credores da insolvência; porém, se houver outros executados, a execução prossegue contra estes.
2 - Tratando-se de execuções que prossigam contra outros executados e não hajam de ser apensadas ao processo nos termos do n.º 2 do artigo 85.º, é apenas extraído, e remetido para apensação,
traslado do processado relativo ao insolvente».
Das referidas disposições legais resulta que, declarada que seja a insolvência (4), devem ser
sustadas as execuções fiscais pendentes contra o insolvente e remetidas para apensação ao processo
de insolvência, em ordem ao pagamento dos créditos exequendos pelo produto da venda dos bens da
massa insolvente, ao lado dos demais, como resulta da natureza do processo como execução universal
(cfr. art. 1.º do CIRE (5)).
Verifica-se, também, uma contradição entre os referidos preceitos legais: enquanto o art. 88.º,
n.º 1, do CIRE, não admite a instauração ou prosseguimento de execuções contra o insolvente após a
declaração de insolvência, o art. 180.º do CPPT, quer no seu n.º 1, quer no seu n.º 6, admite-as (6).
Tratando-se de disposições literalmente contraditórias, há que procurar harmonizá-las, tendo
nomeadamente em conta a unidade do sistema jurídico, elemento primacial da interpretação jurídica
(art. 9.º, n.º 1, do Código Civil (7) (CC)).
JORGE LOPES DE SOUSA (8) indica-nos a melhor interpretação:
«Os novos processos relativos a dívidas vencidas antes da prolação do despacho de prosseguimento da acção de recuperação de empresa ou de declaração de falência ou insolvência deverão ser
também avocados pelo tribunal competente e enviados pelos tribunais fiscais.
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O mesmo não sucede, porém, com os processos de execução relativos a créditos vencidos após a
declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de recuperação da empresa, que, nos
termos do n.º 6 deste art. 180.º, do CPPT, seguirão os termos normais até à extinção da execução.
No entanto, quanto a estes processos, apesar de aqui se referir o seu seguimento nos termos
normais, 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».
Assim, concluímos que é possível a instauração de novas execuções fiscais após a declaração de
insolvência, sendo que,
– se para cobrança de créditos vencidos antes da declaração de insolvência, deverá a execução
fiscal ser imediatamente sustada e avocada pelo tribunal judicial para apensação àquele processo, ao
qual deverá ser enviada pelo tribunal tributário;
– se para cobrança de créditos vencidos após a declaração de insolvência, a execução prosseguirá,
mas apenas se forem penhorados bens não apreendidos no processo de insolvência.
É esta a doutrina que tem vindo a ser afirmada uniforme e reiteradamente pelo Supremo Tribunal
Administrativo (9).
No entanto, na situação sub judice não estamos perante a instauração de uma nova execução após
a declaração de insolvência da Oponente, mas perante a possibilidade de prossecução de uma execução
fiscal para cobrança de dívidas vencidas antes de declarada a insolvência.
Esta possibilidade não pode ser liminarmente afastada, como resulta inequivocamente das citadas
disposições legais, maxime dos n.ºs 4 e 5 do art. 180.º do CPPT: cessado o processo de insolvência,
os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de oito dias ao respectivo órgão
da execução fiscal ou ao tribunal tributário, devolução que tem como finalidade a possibilidade de, em
caso de o insolvente adquirir bens, prosseguirem os processos para cobrança do que esteja em dívida
à Fazenda Pública, sem prejuízo das obrigações contratuais por esta assumidas no âmbito do processo
de recuperação e sem prejuízo também da prescrição da dívida exequenda.
Regressando ao caso sub judice, considerou o Juiz do Tribunal a quo, sem mais, que a declaração
de insolvência da Oponente (ora Recorrente) tem como efeito a impossibilidade do prosseguimento da
execução fiscal contra ela e, por isso, que se verifica a inutilidade superveniente da lide, a determinar
a extinção da instância, nos termos da alínea e) do art. 287.º do CPC.
Como é sabido, a inutilidade e a impossibilidade supervenientes da lide estão previstas como
causas de extinção da instância no art. 287.º, alínea e), do CPC, que logra aplicação subsidiária no
processo judicial tributário, ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT. «A inutilidade ou impossibilidade
superveniente da lide dá-se quando, por facto ocorrido na pendência da instância, a pretensão do
autor não se pode manter, por virtude do desaparecimento dos sujeitos ou do objecto do processo,
ou se encontra fora do esquema da providência pretendida. Num e noutro caso, a solução do litígio
deixa de interessar – além, por impossibilidade de atingir o resultado visado; aqui, por ele já ter sido
atingido por outro meio» (10).
Salvo o devido respeito, não vemos como considerar que a instância – na presente oposição à
execução fiscal – se tornou inútil.
Essa asserção só seria correcta caso estivesse demonstrado que os créditos exequendos lograram
pagamento no processo de insolvência ou que, por força deste, designadamente por força do acordo aí
obtido, os mesmos não mais podiam ser exigidos à Oponente, ora Recorrente.
Mas, como resulta do que deixámos já dito, não foi em face da verificação de qualquer uma dessas
situações que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco julgou extinta a instância
por inutilidade superveniente da lide
É certo que, declarada a insolvência da Executada por reversão, a execução fiscal no que a ela
respeita deve ser sustada. É também certo que, enquanto se mantiver a suspensão da execução fiscal,
ela não deve prosseguir e, se porventura o órgão de execução fiscal a fizer prosseguir, o executado
pode reagir contra essa prossecução.
Mas, se é certo que a execução fiscal não podia prosseguir contra a ora Recorrente enquanto o
processo de insolvência não estivesse findo, não pode afirmar-se peremptoriamente, em face dos elementos constantes dos autos, que não o pudesse após a cessão daquele processo.
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Como deixámos já dito, tal possibilidade existe, ainda que apenas relativamente a bens adquiridos
posteriormente à declaração de insolvência e sem prejuízo das obrigações contraídas pela Fazenda
Pública no âmbito do processo de insolvência e da prescrição.
O despacho recorrido não ponderou quaisquer dessas circunstâncias e limitou-se a considerar
que estava já atingida a finalidade prosseguida pela oposição à execução fiscal, qual seja a extinção da
execução fiscal quanto à ora Recorrente.
Assim, sem necessidade de outros considerandos, concluímos que o despacho recorrido não pode
manter-se, pelo que o revogaremos e ordenaremos a devolução dos autos ao Tribunal a quo para aí
prosseguir a oposição à execução fiscal, se a tal nada mais obstar.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Após a declaração de insolvência, pode prosseguir contra o insolvente uma execução fiscal
por crédito vencido anteriormente, ainda que apenas relativamente a bens adquiridos posteriormente
à declaração de insolvência e sem prejuízo das obrigações contraídas pela Fazenda Pública no âmbito
do processo de insolvência e da prescrição.
II - Assim, não pode o juiz, sem indagar de quaisquer dessas circunstâncias e apenas em face da
declaração de insolvência, julgar extinta por inutilidade superveniente da lide a oposição à execução
fiscal deduzida pelo insolvente.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência,
conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido e ordenar que os autos regressem à
1.ª instância para aí prosseguir, se nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, volume III, anotação 7 ao art. 180.º, pág. 323.)
(2) (Anteriormente, também o art. 154.º, n.º 3, do Código de Processos Especiais de Recuperação de Empresas e de
Falência (CPEREF) estabelecia que «a declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção
executiva contra o falido». O CPEREF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, foi revogado pelo art. 10.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, que aprovou o CIRE.)
(3) (O artigo veio a conhecer nova redacção, dada pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril.)
(4) (Note-se que só a sentença de declaração da insolvência, e não a mera comprovação da instauração do processo, tem
a virtualidade de suspender a execução fiscal.)
(5) (Nos termos do n.º 1 do art. 1.º do CIRE, «[o] processo de insolvência é um processo de execução universal que tem
como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se afigure possível, na liquidação do património
do devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores».)
(6) (Também a admite no n.º 5, mas aí a situação é diferente, pois o processo de falência já estará findo. A possibilidade
prevista no n.º 5 – de continuação das execuções fiscais já instauradas contra o falido ou responsáveis subsidiários ou de instauração de novas execuções fiscais – tem aí como pressuposto a ulterior aquisição de bens pelo falido ou pelos responsáveis
subsidiários.)
(7) (Diz o n.º 1 do art. 9.º do CC:
«A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo
sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é
aplicada».
(8) (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III,
anotação 7 ao art. 180.º, pág. 324.)
(9) (Vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 12 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 102/09, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1712 a 1717, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e2aeb82ed61f339d80257677004b704c?OpenDocument;
– de 14 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 51/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 586 a 590, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6ef8be60395ae0988025770b0056dc05?OpenDocument
– de 6 de Abril de 2011, proferido no processo com o n.º 981/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6
de Janeiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 599 a 603, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/48810ab2bb3a729980257870004b7c1a?OpenDocument.)
(10) JOSÉ LEBRE DE FREITAS, JOÃO REDINHA e RUI PINTO, Código de Processo Civil Anotado, volume 1.º,
anotação 3. ao art. 287.º, pág. 512.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Ilegitimidade. Responsável Subsidiário. Fundamentação
do despacho de reversão. Gerência de facto.
Sumário:
I — Sendo o efectivo exercício de funções pressuposto da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 24.º da LGT, em face do disposto na parte final do n.º 4
do artigo 23.º da mesma lei é necessário que do despacho de reversão conste a
alegação de que o pretenso responsável exerceu efectivamente o cargo.
II — Não será, contudo, necessário, que constem do despacho de reversão os factos
concretos nos quais a Administração fiscal fundamenta a sua alegação relativa ao
exercício efectivo das funções do gestor, pois que um “non liquet” relativamente
a essa questão será necessariamente valorado contra a administração tributária,
dada a inexistência de presunção legal relativa a tal exercício.
Processo n.º 580/12-30.
Recorrente: Ilídio de Sousa Almeida.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 — Ilídio de Sousa Almeida, com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 4 de Outubro de 2011,
que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal n.º 3565-2007/01005480, originariamente instaurada contra a Sociedade de Construções Almeida & Pires, Lda., por dívidas de IRC
do exercício de 2002 no valor de 165.72,69, para o que apresentou as seguintes conclusões:
1) Por aplicação das disposições conjugadas dos arts. 22º, n.º 4, 23º, n.º 4 e 70º da LGT, é possível constatar que com vista à fundamentação da decisão de reversão da execução contra o obrigado
subsidiário, deverá a entidade decisora: i) de forma objectiva, e fundamentada demonstrar na própria
decisão a qualidade de administrador de facto do oponente, invocando factos que demonstrassem o
exercício efectivo do cargo; ii) apurar o grau de insuficiência do património da devedora originária,
para satisfação da dívida tributária; iii) determinar de forma exacta o montante pelo qual o revertido
será responsabilizado em sede de reversão.
2) Da fundamentação da decisão que determinou a reversão contra o alegante, emerge o seguinte
(cfr. alínea G) da matéria de facto dada como provada):
“Não havendo bens da executada que respondam pelo pagamento da dívida, verificam-se assim
as condições previstas no n.º 2 do art. 153.º do Código de Procedimento e Processo Tributário para a
chamada à execução dos responsáveis subsidiários de acordo com a legislação vigente aquando dos
cargos e o momento da constituição de responsabilidade, contra estes a execução (…).
1. Relativamente ao facto tributário:
1.1. O facto que está na génese de todas as certidões ocorreu na vigência da Lei Geral Tributária
(LGT), assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do seu artigo 24.º, os gerentes e administradores são
subsidiariamente responsáveis pelas dívidas da sociedade mediante prova de culpa da insuficiência
do património da sociedade, por parte da Fazenda Nacional.
2. Relativamente à obrigação de pagamento:
2.1. Verifica-se que a obrigação de pagamento ocorreu na vigência da LGT, assim, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do artº 24º, os gerentes e administradores que exerçam, ainda que somente de
facto, funções de gestão em pessoas colectivas ou equiparadas, serão subsidiariamente responsáveis
pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento tenha terminado no período de exercício do
seu cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.
Assim, em face da informação que antecede e considerando os momentos da constituição da
responsabilidade subsidiária, ao conjugar estes com a legislação então vigente temos que é (são) (solidariamente) responsável (eis) pelo pagamento das seguintes importâncias por dívidas de IRC: (...).
Ilídio de Sousa Almeida responde pelo pagamento de € 165.172,69 relativo ao período da sua
gerência.”
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3) Da nota de citação, por via do qual se comunica a decisão de reversão ao aqui Alegante, apenas
consta que: “Não havendo bens da executada que respondam pelo pagamento da dívida, verificam-se
assim as condições previstas no n.º 2 do art. 153.º do Código do Procedimento e Processo Tributário
(CPPT) para a chamada à execução dos responsáveis subsidiários de acordo com a legislação vigente
a quando do seu exercício do cargo e o momento da constituição de responsabilidade, revertendo
contra estes a execução”
4) A A.F., apurou o grau de insuficiência patrimonial da devedora originária, pois que, efectuadas
as diligências necessárias conclui-se pela inexistência de património societário.
5) A A. F. também aquilatou do “quantum” de dívida cuja responsabilidade poderia imputar ao
responsável subsidiário.
6) Ao contrário de quanto inculca a decisão “a quo”, não resulta de nenhum excerto da fundamentação do acto de reversão da execução fiscal que o alegante, no período a que se reportam as
dívidas em execução, ou no período em que correu o prazo para pagamento voluntário, exerceu de
facto funções de gerente da sociedade devedora originária.
7) Em momento algum a A.F., enuncia, e elenca todo um conjunto de factos, que pela sua configuração, demonstrem de forma cabal que o alegante no prazo legal de pagamento das dividas em
execução, de facto, representava perante terceiros, que dava orientações a entidades subordinadas,
ou que se assumia direitos e obrigações em nome da devedora originária.
8) É precisamente neste ponto que a decisão em recurso se encontra ferida de ilegalidade, na medida em que, ao contrário de quanto considerou nos pontos 9 e 10 do acervo probatório, em momento
algum são invocados ou descritos factos demonstrativos do exercício efectivo da gerência por parte
do aqui alegante, postergando, assim, o dever de prova (cfr. art. 74.º, n.º 1 da LGT) a par do dever
geral de fundamentação (cfr. arts. 23.º n.º 4 e 77.º da LGT).
9) A concretização da gerência de facto por parte do Alegante surge apenas em sede de contestação à oposição, onde a Fazenda Pública (cfr. pontos 17 e 19), alega e documenta a concretização
de tais actos por parte do Alegante.
10) A fundamentação da decisão tem de ser contemporânea, no sentido de que, deve ser efectuada
no momento bem que a mesma é comunicada ao sujeito passivo administrado, não podendo a A.F. em
momento posterior, no sentido de colmatar um lapso ou erro de procedimento, vir fundamentar uma
decisão que já produziu efeitos na esfera de actuação do sujeito passivo, e com base na qual, exerceu
a sua defesa.
11) Uma fundamentação, realizada à posteriormente à comunicação da decisão ao sujeito administrado, não satisfaz os requisitos do dever geral de fundamentação, como é evidente, uma vez que o
destinatário do acto não fica a saber que factos concretos determinaram a reversão.
12) As razões que o Tribunal “a quo” alegou na sua decisão para justificar a improcedência da
oposição à execução, não constam da motivação do acto.
13) Salvo o devido respeito foram violados os artigos 268º, n.º 3 da CRP, arts. 214.º, 125º e 123.º,
n.º 2 do CPA e arts. 22.º, n.º 4, 23.º n.º 4 e 70.º da LGT.
Julgando-se o Recurso procedente, será feita JUSTIÇA!
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - Por Acórdão de 29 de Março de 2012 (de fls. 189 a 194 dos autos) o Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso
e competente para o efeito este Supremo Tribunal, para quem os autos foram remetidos precedendo
pedido nesse sentido.
4 - O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal remeteu para o parecer do Ministério Público
no TCA Norte, que defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 - Questão a decidir
É a de saber se o despacho que ordenou a reversão da execução contra o ora recorrente está ou
não suficientemente fundamentado.
6 - Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1.º - Em 12.02.2007 foi instaurado pelo Serviço de Valongo — 2., Ermesinde, o processo de execução fiscal n.º 3565200701005480 contra a Sociedade de Construções Almeida & Pires, Lda, NIPC:
504 413 309, por dívidas de IRC do ano de 2002.
2.º - Não foram encontrados bens pertencentes à executada originária — cfr. informação do
serviço de Finanças de Valongo — 2, Ermesinde, de fls. 41 dos autos.
3.º - O Ora Oponente desde 18.11.2002 e até à data da elaboração da informação por parte do
serviço de Finanças de Valongo-2, Ermesinde, constou como gerente.
4º - Em 06.11.2008 foi proferido projecto de reversão contra o oponente, na qualidade de responsável subsidiário.
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5.º - Em 10.11.2008, foi enviada notificação por carta registada para audição prévia, a qual foi
recebida em 11.11.2008.
6.º - Em 05.03.2009 e, na ausência do exercício do direito de audição, foi proferido despacho de
reversão contra o ora Oponente - cfr. doc. de fls. 22 dos autos.
7.º - O mesmo foi citado em 12.03.2009.
8.º - O ora Oponente após a sua assinatura na qualidade de sócio gerente da originária devedora, na outorga da escritura de compra e venda aos 30 de Novembro de 2006, no Cartório Notarial
de Matosinhos, para venda de um imóvel, em nome da sociedade — cfr. doc. de fls. 49 a 53 dos autos.
9.º - O ora Oponente encontrava-se inscrito na Segurança Social, no período a que respeitam as
dívidas, tendo sido entregues declarações de remunerações na qualidade de Membro de órgão Estatutário (MOE), cfr. doc. de fls. 54 a 57 dos autos.
10.º - Foi remunerado entre Novembro de 2002 e Dezembro de 2008.
7 — Apreciando.
7. 1 Da alegada falta de fundamentação do despacho de reversão
A sentença recorrida, a fls. 123 a 142 dos autos, julgou improcedente a oposição deduzida pelo
ora recorrente, considerando que não se verificava o vício de falta de fundamentação do despacho de
reversão, porquanto resulta do despacho de reversão que o mesmo apresenta a fundamentação de facto
e de direito devida, pois no mesmo se diz, que o ora Oponente exerceu, de facto; o período de gerência
está delimitado e as dívidas estão determinadas. Sendo à Fazenda Pública, como titular do direito
de reversão da executada contra o responsável subsidiário que cumpre fazer prova da gerência como
pressuposto da obrigação de responsabilidade subsidiária, constata-se que fundamentou de facto e
de direito esse despacho de tal forma que se constata que o Oponente o conheceu e o compreendeu
perfeitamente (cfr. sentença recorrida, a fls. 140 e 141 dos autos).
Discorda do decidido o recorrente, alegando que ao contrário de quanto inculca a decisão “a
quo”, não resulta de nenhum excerto da fundamentação do acto de reversão da execução fiscal que o
alegante, no período a que se reportam as dívidas em execução, ou no período em que correu o prazo
para pagamento voluntário, exerceu de facto funções de gerente da sociedade devedora originária,
pois que em momento algum a A.F., enuncia, e elenca todo um conjunto de factos, que pela sua configuração, demonstrem de forma cabal que o alegante no prazo legal de pagamento das dívidas em
execução, de facto, representava perante terceiros, que dava orientações a entidades subordinadas, ou
que se assumia direitos e obrigações em nome da devedora originária, sendo precisamente neste ponto
que a decisão em recurso se encontra ferida de ilegalidade na medida em que, ao contrário de quanto
considerou nos pontos 9 e 10 do acerto probatório, em momento algum são invocados ou descritos
factos demonstrativos do exercício efectivo da gerência por parte do aqui alegante, postergando, assim,
o dever de prova (cfr art. 74.º, n.º 1 da LGT) a par do dever geral de fundamentação (cfr. arts. 23.º
n.º 4 e 77.ºda LGT). Ora, a fundamentação da decisão tem de ser contemporânea, no sentido de que,
deve ser efectuada no momento bem que a mesma é comunicada ao sujeito passivo administrado, não
podendo a A.F. em momento posterior, no sentido de colmatar um lapso ou erro de procedimento, vir
fundamentar uma decisão que já produziu efeitos na esfera de actuação do sujeito passivo, e com
base na qual, exerceu a sua defesa, daí que entenda que foram violados os artigos 268.º, n.º 3 da CRP,
arts. 214.º, 125º e 123.º n.º 2 do CPA e arts. 22.º n.º 4, 23.º n.º 4 e 70.º da LGT.
Vejamos.
É manifesto que não há no despacho de reversão cuja fundamentação é sindicada nos presentes
autos a invocação de factos concretos nos quais a Administração tributária alicerce a alegação relativa
ao efectivo exercício de funções por parte do ora recorrente, alegação esta que, embora constante do
despacho de reversão, quase surge despercebida, resultando tão só da referência ao período da sua
gerência ou a quando do seu exercício do cargo.
Por outro lado, resulta claramente do disposto no n.º 4 do artigo 23.º da Lei Geral Tributária (LGT)
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» (sublinhados nossos).
Ora, um dos pressupostos da responsabilidade tributária prevista no artigo 24.º da LGT é o exercício efectivo de funções no período de tempo a que respeita a dívida revertida, daí que não pode a
Administração tributária deixar de alegar no próprio despacho de reversão que o efectivo exercício do
cargo se verificou no período considerado.
Não nos parece porém, ao contrário do alegado, que seja necessário que do despacho de reversão constem os factos concretamente identificados nos quais a Administração tributária fundamenta
a sua convicção relativa ao efectivo exercício de funções, pois que em causa não está uma acusação
em matéria sancionatória e persistindo dúvida acerca do efectivo exercício de funções o “non liquet”
não poderá deixar de ser valorado contra a Administração fiscal, que invoca o direito a responsabilizar
o gerente, pois que inexiste presunção legal no sentido de que o gerente de direito exerça de facto as
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suas funções, daí que não possa seriamente defender-se que a não invocação no despacho de reversão
de tais factos possa comprometer a defesa do responsável subsidiário.
No caso dos autos, encontra-se no despacho de reversão alegação quanto à gerência de facto.
Também os elementos careados para o processo pela Administração tributária fundaram a convicção do julgador de que o efectivo exercício de funções se verificou, pelo que julgou improcedente
a oposição.
O assim decidido, nenhuma censura merece, sendo de confirmar o julgado recorrido e julgar
improcedente o presente recurso.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.
Neto.

Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Execução de sentença. Ilegitimidade passiva.
Sumário:
I — É com base no título executivo que se determina a legitimidade activa e passiva
para a acção executiva, sem que se torne necessário efectuar qualquer averiguação
prévia sobre a real existência ou subsistência do direito a que ele se refere.
II — Tendo a sentença exequenda definido que é AT a responsável pela quantia exequenda
e não o Estado ou outra entidade pública, não é pelo facto da verba destinada ao
pagamento da despesa estar inscrita no orçamento do Ministério das Finanças, no
capítulo consignado à Secretaria-Geral, que a acção executiva deva ser instaurada
contra esse Ministério e não contra a AT.
Processo n.º 597/12-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Artividro — Arte em Vidro, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria que julgou parcialmente procedente a execução da sentença proferida no processo
n.º 1152/05.9. BELRA, transitada em julgado em 7/10/2010, que condenou a Administração Tributária
a pagar à exequente Artividro – Arte em Vidro, Lda, identificada nos autos, uma indemnização pelos
custos suportados com a prestação de garantia bancária desde 5/7/2001 até ao seu cancelamento em
17/11/2005.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Atentas as razões de facto e de direito invocadas no ponto II. 4 da sentença (a fls. 98 e 99 do
processo) e devidamente referidas nos pontos 1 a 3 destas alegações, subsiste uma clara contradição
entre os fundamentos e a decisão, o que conduz à sua nulidade, nos termos da alínea c) do nº. 1 do
art. 668º do CPC;
b) A sentença de que se recorre nunca decidiu da excepção de legitimidade invocada pela AT na
sua contestação à acção de execução de julgado, o que equivale a omissão de pronúncia, nos termos
da alínea d) do nº. 1 do art. 668º do CPC;
c) A AT só responde por facto gerador de responsabilidade civil conexo com a pendência da acção
por mais de três anos sem ter sido proferida decisão judicial ou por caducidade de garantia, nos exactos
termos do nº. 4 do art. 53º da LGT e nº. 6 do art. 183º-A do CPPT, aplicando-se no mais o disposto no
DL nº. 74/70, de 02 de Março, com as alterações impostas pela Lei nº. 67-A/2007, de 31 de Dezembro
e Decretos-Leis nº. 793/76, de 5.11, 275-A/93, de 09.08, 503/99, de 20.11.
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1.2. A recorrida apresentou alegações, onde concluiu o seguinte:
1. A Sentença não é recorrível, pois o valor da acção (20.571,39 €, rectius 17.735,65€) é inferior
à alçada de recurso (art. 146º CPPT e art. 142º do CTA).
2. As nulidades são invocadas fora de prazo: como a sentença não é recorrível, deveriam ser arguidas no prazo de 10 dias após a Sentença — o que não se verificou no caso presente (cfr. art. 668º,
n.º 4 do CPC, e art. 153.º, n.º 1, do CPC).
3. Não há nulidade de Sentença: não há qualquer contradição entre os fundamentos e a decisão
da sentença.
4. O juiz a quo advoga, na parte decisória da sentença, que a AT é responsável pelo pagamento da
indemnização, nos termos e por interpretação do art. 183º A do CPPT e art. 53.º da LGT.
5. A retórica da recorrente reconduz-se à incorrecta interpretação da lei e errónea aplicação do caso
dos autos — mas isto é matéria de recurso, que não foi assim qualificada pelo recorrente (nem poderia
ser pois não há alçada de recurso), e nunca se configura como uma nulidade da sentença.
6. A sentença debruçou-se sobre a excepção da legitimidade da AT (p. 3 e 5 a 8) — e tornou a
decisão no sentido da legitimidade da Administração tributária; e, por isso, não há qualquer nulidade
por omissão de pronúncia.
7. A Sentença não tem de discorrer doutrinalmente e em muitas páginas sobre as questões decidendi. Tem de colocar a questão e decidir, justificando os argumentos ponderados para essa tomada de
decisão, nesse exacto sentido. E foi isso o que fez a sentença — que por isso não está inquinada com
qualquer nulidade.
8. In casu, não se aplica o regime geral da responsabilidade civil extracontratual (vertido na Lei
n.º 74/70).
9. A lei especial (art. 53º da LGT e art. 183º-A, do CPPT) prevalece sobre a lei geral (Lei n.º 74/70);
10. A indemnização por demora injustificada do processo judicial não assenta num comportamento ilícito e culposo da Administração Tributária ou do IAPMEI — é antes uma responsabilidade
por defeito do sistema judicial, sem culpa individualizada de qualquer entidade, mas que queria dar
justiça efectiva ao contribuinte, cujo pagamento incumbe sempre à Administração tributária, por ser a
contraparte do processo tributário e porque representa, em ultima instância, o Estado — o responsável
em última instancia, mesmo que sem culpa, pelo atraso na decisão do processo judicial tributário.
1.3. O Ministério Público emitiu o douto parecer no sentido de que o recurso deve proceder,
porquanto “tendo no caso sido exequente o IAPMEI, é de reconhecer nulidade no decidido em que
assim se fundamentou”.
2. Na sentença deram-se por assentes os seguintes factos:
1 Em 07/12/2005, Artividro – Arte em Vidro, Lda., vem deduzir pedido autónomo de indemnização
por prestação de garantia bancária caduca, prestada na sequência de instauração de processo executivo
pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), tendo esta acção
sido contestada pela Fazenda Pública — cfr. fls. 39 a 41 dos presentes autos;
2. A garantia bancária até ao montante de 88.891.946$00 foi prestada no âmbito do processo de
execução fiscal n.º 38303-09/100005 5 — cfr. ponto 1 dos factos assentes da sentença a fls. 17 dos
presentes autos,
3. No processo de oposição n.º 14/93, foi proferida sentença transitada em julgado em 20/05/2010 –
cfr. ponto 9 dos factos assentes da sentença a fls. 18 dos presentes autos,
4. Em 09/09/2010, foi proferida sentença no âmbito do processo a que é feita referência no ponto 1,
tendo sido decidido que “a recorrente tem direito a ser ressarcida dos custos suportados com a garantia
bancária depois de 05/07/2001, não a todos os custos que contabilizou desde a data da sua prestação,
incluindo «o imposto de selo na sua formalização e contratação da garantia» e, tão pouco tem direito
a juros indemnizatório. — cfr fls. 46 dos presentes autos.
5. Em 30/10/2010, o Banco Millennium, BCP, declarou que o montante das despesas incorridas
com a prestação de garantia bancária, correspondentes ao período de 05/07/2001 até 17/11/2005, data
do seu cancelamento ascenderam a € 20.569,29 – cfr. fls. 47 dos presentes autos
6. Em 02/11/2010, a A. requereu junto do Serviço de Finanças de Leiria, o pagamento do valor
de € 20.569,29. - cfr. fls. 48 e 49 dos presentes autos;
7. Até ao presente não foi paga a quantia reclamada nos presentes autos.
3.1. Comecemos pelo obstáculo processual invocado pela recorrida: não cabe recurso da sentença,
porque o valor da causa é inferior ao da alçada do tribunal.
Tendo a acção executiva o valor de €20.571,39, não se pode considerar que a sentença é irrecorrível por falta de valor. Quer o processo de “execução de julgados” dos tribunais tributários, quer os
recursos dos actos jurisdicionais neles praticados, são regulados pelas normas sobre o correspondente
processo nos tribunais administrativos (cfr. n.º 3 do art. 146º e n.º 2 do art. 279º do CPPT). Nesta forma
processual, como expressamente se diz na alínea c) do n.º 2 do art. 31º do CPTA, o valor processual
releva para determinar se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância. A norma remete
para o n.º 1 do art. 142º do mesmo diploma que estabelece que «o recurso das decisões que, em primeiro
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grau de jurisdição, tenham conhecido do mérito da causa é admitido nos processos de valor superior
à alçada do tribunal do qual se recorre».
O n.º 2 do artigo 6º do ETAF preceitua que a alçada dos tribunais tributários corresponde a um
quarto da que se encontra estabelecida para os tribunais judiciais de primeira instância. Todavia, para
os processos do contencioso tributário que seguem os termos do processo nos tribunais administrativos aplicam-se as alçadas previstas para estes tribunais (cfr. Ac. do Pleno do STA de 2/5/2007, rec.
n.º 1128/06).
Como a alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância é de €5.000,00 para os processos iniciados
após 1/1/2008 (cfr. 24º n.º 1 da LOFTJ – Lei n.º 3/99, de 13/1, na redacção dada pelo DL n.º 303/2007,
de 24/8, que corresponde ao n.º 1 do art. 31º da actual LOFTJ, aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28/8),
e como a execução de julgados tributários segue a forma do processo executivo dos tribunais administrativos, a alçada a considerar para efeitos de recurso neste processo é de €5.000,00.
Ora, estando o valor da causa fixado em €20.571,39, pela norma do n.º 1 do artigo 142º do CPTA,
a sentença que a decidiu é recorrível.
E o facto de se tratar de um recurso directo para o STA de uma decisão de primeira instância não a
torna irrecorrível para este tribunal por aplicação do artigo 151º do CPTA. Como refere Jorge de Sousa,
«no contencioso tributário não tem aplicação a repartição de competências entre o STA e os tribunais
centrais administrativos para o conhecimento de recurso jurisdicionais de decisões dos tribunais tributários, designadamente a que resulta dos recursos per saltum previstos no art. 151º do CPTA, pois essa
repartição, em matéria tributária, é feita pelos arts. 26º e 38º do ETAF. Assim, se, nestes processos a
que se aplica o CPTA, for interposto recurso de uma decisão de um tribunal tributário com fundamento
exclusivamente em matéria de direito, é competente para o seu conhecimento o STA, por força do
preceituado no art. 26º, alínea b) do ETAF de 2002, não sendo aplicáveis os requisitos exigidos pelo
art. 151º do CPTA para o recurso de revista per saltum» (cfr. Código do Procedimento e do Processo
Tributário, 6º ed. Vol. IV, pág. 389 e 390).
3.2. Após a declaração da caducidade da garantia bancária prestada, a ora recorrida instaurou acção
autónoma contra a Administração Tributária (AT) pedindo a indemnização pelos encargos suportados
com a prestação dessa garantia, no montante de €60.448,05.
Nessa acção, que correu termos no processo n.º 1152/05, foi proferida sentença, transitada em
julgado, que julgou a acção parcialmente procedente, determinando-se o «pagamento à requerente
dos custos incorridos com a prestação da garantia desde 5/7/2001 até ao seu cancelamento junto da
instituição bancária, a liquidar em execução de sentença, se necessário».
A recorrida solicitou aos Serviços de Finanças de Leiria o pagamento da indemnização, no valor
de €20.569,29, mas, como a quantia reclamada não foi paga, instaurou a presente acção executiva,
pedindo, além dessa indemnização, o pagamento de juros indemnizatórios, no montante de €66,64 e
juros moratórios, no montante de 235,00 e os que se vencerem até integral pagamento.
A acção foi contestada pela recorrente com os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade da AT,
porque a garantia bancária foi prestada no âmbito de uma execução fiscal em que o exequente era o
IAPMEI; (ii) o pedido do exequente consubstancia uma indemnização por responsabilidade civil do
Estado, uma vez que a caducidade da garantia se deveu ao atraso dos tribunais, pelo que quem se deve
opor à execução é o Ministério Público; (iii) o valor da indemnização pedida ultrapassa o limite máximo
previsto no n.º 3 do art. 53º da LGT.
A sentença recorrida deu procedência ao último argumento, reduzindo a indemnização para o valor
de €17.735,65, mas não aceitou que a AT fosse excluída da responsabilidade pelo seu pagamento, por
considerar que, pela remissão que o n.º 6 do artigo 183º-A do CPPT faz para o n.º 4 da LGT, também
na situação de caducidade da garantia, os encargos com a sua prestação devem ser suportados pela AT.
É quanto a esta parte que a AT não se conforma, apelando ao tribunal que declare nula e/ou revogue a sentença, porque (i) há contradição entre os fundamentos e a decisão (al. c) do n.º 1 do art. 668º
do CPC), (ii) omissão de pronúncia, uma vez que não foi decidida a questão da ilegitimidade (al. d)
do n.º 1 do art. 668º do CPC), (iii) e erro de julgamento, porque a responsabilidade pelo pagamento
da indemnização peticionada é o Estado ou o IAPMEI, por assentar num atraso judicial conexo com
uma dívida não tributária.
Começando pelos alegados defeitos da sentença, deve dizer-se que, diferentemente do que afirma a
recorrente, não se encontram nela, nem a omissão de pronúncia da invocada excepção de ilegitimidade,
nem a existência de qualquer contradição entre os fundamentos e a decisão.
A sentença começou precisamente por enunciar a questão da legitimidade, como questão a resolver
prioritariamente: «por sua vez, considera a recorrente que (…) a DGCI não é parte legítima, desde logo
porque o exequente é o IAPMEI pelo que a dívida não é tributária e porque a caducidade da garantia
se deveu à demora de mais de três anos em se obter a decisão na oposição pelo Tribunal Tributário
competente, pelo que estamos perante uma situação de indemnização por caducidade da garantia que
se deve ao atraso dos serviços estaduais que gerem os tribunais tributários».
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E de seguida avança com três argumentos que, no seu entender, levam à conclusão de que a AT
é quem deve ser responsabilizada pela indemnização exequenda:
(i) a remissão feita pelo n.º 6 do art. 183º-A do CPPT para o n.º 4 do art. 53º da LGT «não pode
ter outro alcance que não seja o de também nos casos de caducidade de garantia fazer pagar a indemnização pelo produto do tributo no ano em que o pagamento se efectuou, com a consequente assunção
dos respectivos encargos pela Administração Tributária, que é a detentora das receitas dos Tributos»,
e por isso, também nesse caso será responsável, «mesmo que os factos que geram a responsabilidade
sejam imputáveis aos serviços estaduais que gerem os Tribunais Tributários»;
(ii) a imputação de responsabilidade à AT apenas é aceitável quando o tributo for receita da AT,
sendo certo que «a garantia foi prestada no âmbito da execução fiscal n.º 38303-09/100005.5, sendo
a Administração Tributária a recebedora das quantias em execução fiscal»;
(iii) «não se conformando com o sentido da sentença a AF teve, em devido tempo, o correspondente
direito de recorrer da mesma, pelo que não o tendo feito, a sentença que a condenou no pagamento da
indemnização transitou em julgado, com os efeitos previstos no art. 671º do Código de Processo Civil».
Ora, perante esta justificação, de modo algum se pode concluir que a sentença deixou de se pronunciar sobre a legitimidade da executada ou que a decisão de a condenar na indemnização exequenda
está em discordância com os fundamentos em que se baseou. Há clareza e suficiência de argumentos na
exposição do raciocínio que levou o juiz a considerar a AT como parte com legitimidade para contestar o
pedido formulado na execução. Independentemente da correcção desses motivos, a verdade é que o n.º 4
do artigo 53º da LGT e a figura do caso julgado são fundamentos que não conduzem necessariamente a
uma solução de sentido diferente. Poderia eventualmente haver uma errada subsunção dos factos àquela
norma ou à extensão do caso julgado, ou mesmo uma errada interpretação dela, mas nessa situação
estar-se-ia perante um erro de julgamento e não perante uma construção viciosa da sentença.
A questão fulcral para a recorrente, e que a move no recurso, é a de saber se deve ser responsabilizada por uma indemnização que assenta num facto ilícito cuja ocorrência não se deveu à sua acção.
Como vimos, a sentença afirma que sim, pelo facto de ser ela a recebedora das receitas não tributárias
cobradas através da execução fiscal. Contra isso argumenta a AT que não foi ela quem emitiu a certidão
de dívida e que, relativamente a dívidas não tributárias, os serviços de finanças são «meros instrumentos
de cobrança coerciva por conta de outrem, tendo, por isso, de lhes remeter o produto da cobrança,
não sendo a Administração Tributária a entidade exequente».
Mas, colocando-se o problema numa fase executiva, não se pode discutir quem é o responsável pela
dívida exequenda sem tocar no âmbito do que foi julgado. É que, a condição necessária e suficiente da
acção executiva é o título executivo, através do qual se define o fim e os limites da acção (cfr. n.º 1 do
art. 45º do CPC). Há-de ser, pois, com base no título executivo que se determina a legitimidade activa
e passiva para a acção executiva, sem que se torne necessário efectuar qualquer averiguação prévia
sobre a real existência ou subsistência do direito a que ele se refere.
Na situação dos autos, o título executivo é a sentença condenatória prolatada no processo declarativo nº1152/05.9.BELRA. E como se sabe, regra geral, para que a sentença seja exequível, é
necessário que tenha transitado em julgado, isto é, que seja já insusceptível de recurso ordinário ou
de reclamação (art. 677º do CPC), como é o caso. Dado o efeito de caso julgado, é simples determinar
quem tem legitimidade para a acção executiva. Como no processo executivo são partes as pessoas que
no título figuram como credor e devedor (art. 55º, n.º 1 do CPC), então basta confrontar as partes na
acção executiva com o título que lhe serve de base.
A autoridade especial que a sentença adquire quando já não é susceptível de recurso impõe-se
sobretudo às pessoas que participaram no processo como partes. Assim, através da eficácia subjectiva
do caso julgado, pode indagar-se quem são o credor e devedor na acção executiva que tenha por base
uma sentença condenatória. Em relação às partes, a sentença transitada em julgado já não pode ser
modificada e o que nela tiver sido decidido deve ser executado, sob pena de sanções contra os responsáveis pela inexecução (cfr. art. 205º n.º 3 da CRP).
A imodificabilidade e executoriedade da sentença, duas das principais características do caso
julgado, impedem que na acção executiva se torne a discutir os elementos (objectivos e subjectivos)
da relação jurídica de que ela é objecto. Como refere Lebre de Freitas «a acção executiva logicamente
pressupõe a prévia solução da dúvida sobre a existência e a configuração do direito exequendo». E que
a constatação deste «acertamento», leva a concluir que o processo executivo «embora sempre estruturalmente autónomo, se coordena com o processo declarativo no ponto de vista funcional, sempre que
por ele é precedido» (cfr. A Acção Executiva, 5ª ed. pág. 20).
Ora, estando a presente execução de julgados dependente do processo onde se formou o título
executivo, naturalmente que a parte que ali foi condenada não pode deixar de a ser a mesma contra
quem deve ser deduzida a execução. Quem figurou no processo declarativo como parte e quem foi
condenado na sentença exequenda foi a AT e não o Estado ou o IAPMEI. Ainda que se admitisse que
as duas últimas entidades são as responsáveis pelo facto ilícito que originou a quantia exequenda, o
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efeito de caso julgado tornou imodificável a decisão tomada quanto à pretensão do autor e quanto aos
sujeitos que intervieram no processo.
Deste modo, estando definido na sentença exequenda que a parte condenada foi AT, é ela quem
se deve apresentar como devedora na acção executiva, não podendo discutir-se agora se o responsável
deveria ser o IPAMEI ou o Estado.
Há, porém, um novo argumento que ela adianta, e que à primeira vista poderia levar a pensar na
existência de um desvio ou excepção à legitimidade passiva, tal como está figurada no título.
Diz a AT que se deve aplicar as alíneas c) e d) do artigo 1º do DL n.º 74/70 de 2/3 (alterado pelas
Lei nº. 67-A/2007, de 31/12 e Decretos-Leis nº. 793/76, de 5/11, n.º 275-A/93, de 09/08, e n.º 503/99, de
20.11), segundo as quais, as despesas que «o Estado seja compelido a pagar, por sentença dos tribunais
com trânsito em julgado» e as «indemnizações para compensação de danos causados a terceiros» são
pagas através de uma verba anualmente inscrita na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças. E que
essa dotação não se aplica às despesas da responsabilidade dos «serviços com autonomia administrativa e financeira, nem aos dotados de autonomia administrativa e receitas próprias não consignadas,
independentemente do valor dessas receitas» (nº 1 do art. 4º).
A AT é um serviço da administração directa do Estado dotado de autonomia administrativa, com
receitas próprias, embora consignadas a determinados fins (cfr. arts. 1º, e nºs 2 e 4 do art. 8º do DL
n.º 118/2011 de 15/12). Atenta a consignação das suas receitas próprias, não pode deixar de estar sujeita ao regime do DL n.º 74/70. Mas, tendo a sentença definido que é ela a responsável pela quantia
exequenda, e não o Estado ou o IAPMEI, não é pelo facto da verba destinada ao pagamento da despesa
estar inscrita no orçamento do Ministério das Finanças, no capítulo consignado à Secretaria-Geral, que
a acção executiva deva ser instaurada contra esse Ministério. Após a condenação, será a AT, assim como
os demais serviços com autonomia administrativa sem receitas próprias ou com receitas consignadas,
a diligenciar junto da Secretaria-Geral no pagamento da quantia em que foi condenada.
A ratio legis do DL n.º 74/70, que se deixa transparecer no seu preâmbulo, é a de obviar aos
inconvenientes de se inscrever em orçamentos de diversos serviços verbas insuficientes para cobrir os
riscos por prejuízos causados ao património do Estado provenientes de circunstâncias acidentais ou
fortuitas, constituindo-se assim na Secretaria-Geral do Ministério das Finanças «uma reserva pecuniária
que a todo o tempo possa ser utilizada para a ocorrer a essas despesas imprevistas». O artigo 3º desse
diploma, determinou que os processos das correspondentes despesas continuarão a ser organizados nos
serviços que deram lugar ao respectivo encargo até à fase de se ordenar o pagamento, altura em que
transitarão para a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças.
Trata-se, pois, de um procedimento interno que em nada afecta a posição processual do credor e
do devedor, tal como figuram no título executivo.
Ora, no caso dos autos, foi o que faltou à AT fazer, após o trânsito em julgado da sentença que a
condenou a pagar à recorrida a indemnização pela caducidade da garantia prestada na execução fiscal:
organizar o processo de pagamento e remetê-lo à Secretaria-Geral para efeito de pagamento.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Procedimento de revisão da matéria tributável. Falta de acordo. Acta.
Sumário:
I — Sendo certo que o procedimento tributário está sujeito, regra geral, ao princípio da vinculação de forma, devendo os actos do procedimento seguir a forma
escrita, no caso da reunião no âmbito do procedimento de revisão da matéria
tributável a que alude o artigo 92.º da Lei Geral Tributária, os valores da celeridade e dinâmica procedimental impõem-se, sendo admitida prática oral de
actos procedimentais.
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II — Ainda assim, a regra geral de que o procedimento tem de assumir a forma escrita
e o valor da segurança jurídica impõem que seja feita uma acta da reunião ou
reuniões entre os peritos, como é obrigatório nas reuniões de órgãos colegiais
(artigo 27.º do CPA).
III — A acta deverá conter um resumo de tudo o que tiver ocorrido na reunião, indicando,
designadamente, a data e o local da reunião, quem esteve presente, os assuntos
apreciados as deliberações tomadas e o resultado das votações (n.º 1 deste artigo 27.º, citado), além das posições expressas pelos peritos, como decorre do n.º 6
do artigo 92.º da Lei Geral Tributária, em que se determina que na fundamentação
do acto de fixação da matéria tributável se tenham em conta essas posições.
IV — Contrariamente ao anterior regime do CPT, o regime vigente da Lei Geral Tributária não exige a apresentação de um laudo fundamentado por cada um dos
peritos, no caso de impossibilidade de acordo (como se previa no artigo 87.º, n.º 1
do CPT), sendo que tal exigência não encontra qualquer expressão na letra e no
espírito do artigo 92.º da Lei Geral Tributária.
Processo n.º 638/12-30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: João Duarte Pereira Doroteia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte da decisão
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada de 31 de Dezembro de 2010, que julgou
procedente a impugnação judicial deduzida por João Duarte Pereira Doroteia, com os demais sinais
dos autos, contra as liquidações de I.V.A. mais juros compensatórios referentes ao ano de 2004, no
montante total de € 32.418, 09.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1-A AT, em sede de procedimento de revisão da matéria tributável, com decisão proferida a
28/1/2008, fixou o montante do I.V.A. em falta, referente ao ano de 2004, no valor de € 29.652,70;
2-O impugnante veio atacar a legalidade das respectivas liquidações adicionais de I.V.A. e juros
compensatórios do ano de 2004, no montante total de €32.418,09;
3-O Tribunal “a quo” julgou a impugnação procedente, decidindo anular a supra mencionada
liquidação adicional de I.V.A., com base no facto de ter havido uma suposta violação do disposto no
artº 92, da L.G.T., na medida em que a comissão de revisão da matéria colectável privou o perito do
impugnante, ora recorrido, de apresentar um laudo onde exprimisse devidamente a sua orientação
quanto à falta de acordo na reunião prevista no artº 91, da LG.T.;
4-No entanto, entende-se que a sentença padece de erro de apreciação e interpretação, pois a referida disposição legal (artº.92, da L.G.T.) nada prevê quanto à elaboração e entrega de um laudo por
parte do perito do contribuinte, na falta de acordo entre aquele e o perito da A. T.;
5-Atendendo ao disposto nos artºs.54, nº.3, e 92º, da L.G.T., e no artº.27, do C.P.A., é possível
concluir que deste regime legal resulta que a reunião, a que se refere o artº91, da L.G.T., deve ser reduzida a escrito, através de uma acta que deverá conter, designadamente, as posições expressas pelos
peritos, acompanhadas da respectiva fundamentação;
6-Nos presentes autos, ficou provado, como se pode corroborar através do PA apenso, que a referida acta foi reduzida a escrito, que nela estão registadas as razões e os fundamentos da discórdia dos
dois peritos, que a mesma foi lida e assinada pelo perito do impugnante, e que esta continha todos os
elementos necessários a habilitar o órgão competente a fixar correctamente a matéria colectável, nos
termos exigidos na lei;
7-Não se aceita que após a realização da reunião, e elaboração da acta, nos termos explanados,
hajam que ser elaborados novos laudos por parte dos dois peritos, pois as razões que levaram à discordância entre eles e os fundamentos da mesma já constam da acta, estando o contraditório assegurado;
8-Afigura-se, claramente, que a orientação preconizada na sentença se encontra em total discordância com o consagrado nos princípios da economia processual e celeridade, uma vez que, o primeiro
proíbe a prática de actos inúteis e a complicação indevida do processo, exigindo a redução da forma
dos actos à sua expressão mais simples (artºs. 137 e 138, do C.P.C.), e o segundo impõe que se deva
actuar com diligência na realização dos actos procedimentais e concluindo o procedimento o mais
rapidamente possível (artº.55, concretizado no artº.57, ambos da L.G.T.);
9-Por outro lado, com o devido respeito pela decisão recorrida, considera-se que na mesma se
preconizou uma solução que não resulta directamente da lei, tendo sido feita uma interpretação demasiado extensiva daquela, distorcendo-lhe completamente o teor e o sentido;
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10-Na situação em apreço, a interpretação extensiva vem atribuir à norma, na sua dimensão e
extensão um sentido e interpretação diferentes, na sua génese, ao princípio da legalidade, e em concreto,
a exigência de “Lex certa” que lhe é ínsita (artº.55, da L.G.T., e artº.103, da C.R.P.);
11-Alude-se ainda que na legislação anterior, ou seja, no artº.87, nº.1, do C.P.T., se impunha aos
vogais que participassem na reunião da comissão de revisão, caso não chegassem a acordo, a obrigatoriedade de apresentação de um laudo sucinto e fundamentado, mas essa imposição já não resulta da lei;
12-Contudo, se o legislador decidiu retirar do nosso ordenamento jurídico essa imposição legal
não faz sentido continuar a defender essa solução, quando esta não tem assento na lei;
13-Acrescenta-se ainda que a A. T. actuou no pleno respeito da lei e dos princípios atrás enunciados,
e permitiu a idónea e adequada defesa do impugnante, não pondo igualmente em causa os princípios do
contraditório, da legalidade, proporcionalidade, justiça e boa fé, corolários do procedimento tributário,
e previstos no artº.55, da L.G.T.;
14-Decidiu mal a Meritíssima Juíza ao anular aquela liquidação adicional de I.V.A. do ano de
2004, bem como o acto tributário subsequente, em clara violação do disposto no artº.92, nº.6, da L.G.T.;
15-Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer-se a V. Exas. se dignem julgar procedente o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora recorrida,
revogada e substituída por douto Acórdão que julgue improcedente a presente impugnação, tudo com
as devidas e legais consequências.»
2 – Contra alegou o recorrido a fls. 148 a 153, pugnando pela confirmação do julgado.
3 – Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este tribunal veio por acórdão exarado a
fls. 177/183 dos autos, a declarar-se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente
recurso que tem por fundamento exclusivamente matéria de direito e declarou competente para esse
efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.
4 – Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no
sentido do provimento recurso argumentando, em síntese, que a reunião entre o perito designado pela
administração tributária e o perito indicado pelo contribuinte, inscrita na tramitação do procedimento
de revisão da matéria colectável, deve ser formalizada em acta com expressão escrita, onde se consignem as posições dos peritos e as respectivas fundamentações, resultantes de um debate contraditório
(arts.54º nº3, 91º nº3 e 92º nº1 LGT; art.27º CPA). Porém, contrariamente ao regime do CPT, o regime
vigente da LGT não exige a apresentação de um laudo fundamentado por cada um dos peritos, no caso
de impossibilidade de acordo (art.87º nº1 CPT)
4 – Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência.
5- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
1-Os serviços da administração tributária realizaram uma acção de inspecção ao ora impugnante
em sede de I.R.S. e I.V.A. e ao ano de 2004 de que resultaram correcções com recurso a métodos indirectos no montante de €60.151,37 e €29.652,70 de I.R.S. e I.V.A., respectivamente, como resulta do
relatório de inspecção em apenso;
2-O ora impugnante exerce a actividade de “comércio por grosso de produtos alimentares, n.e.”
a que corresponde o CAE 51382, consistindo a sua actividade na compra por grosso de azeitonas para
serem vendidas por grosso e a retalho, sendo algumas das azeitonas sujeitas a um tratamento prévio à
sua comercialização, através da junção de determinados aditivos para conservação (cfr.fls.9 do relatório
de inspecção em apenso);
3-O impugnante encontra-se enquadrado no regime normal trimestral de I.V.A., mas no exercício
de 2004 a obrigatoriedade de envio das declarações periódicas era mensal (cfr. fls.9 do relatório de
inspecção em apenso);
4-Os serviços de inspecção detectaram através do sistema VIES que o impugnante declarou durante
o ano de 2004 aquisições intracomunitárias de bens (AICB) no valor de € 37.766,28 e naquele sistema
constava que os operadores intracomunitários efectuaram transmissões de bens no valor de € 223.865,00,
resultando uma diferença de € 186.098,72 (cfr.fls.10 do relatório de inspecção em apenso);
5-Aqueles serviços apuraram que a diferença respeita a AICB efectuadas ao fornecedor espanhol
Merchan Gomez Luis Mariano não reflectidas na contabilidade, tendo o impugnante confirmado as
aquisições através de facturas de compras de mercadorias perfazendo aquele valor, mas não relevadas
na contabilidade (cfr.fls.10 do relatório de inspecção em apenso);
6-O impugnante regularizou voluntariamente a situação descrita no ponto anterior através da
entrega de declarações periódicas de IVA, de substituição, liquidando e deduzindo o imposto (cfr.fls.10
do relatório de inspecção em apenso; documentos juntos a fls.103 a 113 dos presentes autos);
7-Os serviços de inspecção detectaram que, para além da omissão das compras, o inventário de
existências a 31/12/2004 não revelava, nem em quantidade nem em valor, aquelas AICB omitidas,
concluindo que as mesmas também não tinham sido inventariadas (cfr.fls.1 1 do relatório de inspecção
em apenso);
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8-Os serviços presumiram que as AICB cuja aquisição não tinha sido relevada na contabilidade
foram transmitidas em 2004 (cfr.fls.11 do relatório de inspecção em apenso);
9-A presunção referida no ponto anterior baseou-se nos seguintes factores: “(...) O sujeito passivo
alegou que, no total de 200.024 kg das compras omitidas no ano de 2004, vendeu 152.810 kg durante
o segundo trimestre de 2006 ao cliente espanhol Universal Olives Company, SL, B06302335, no valor
total de € 108.050,60 (...) Notificado para apresentar os comprovativos de expedição daquelas mercadorias do território nacional, bem como das fotocópias das facturas dos serviços prestados emitidas
pela empresa transportadora, o sujeito passivo apenas exibiu os CMR (...) No entanto, não fez prova
de que os artigos vendidos sejam as mercadorias adquiridas no ano de 2004. (...) Se considerássemos
que as compras omitidas durante o ano de 2004 foram vendidas na sua maioria, apenas durante o ano
de 2006, significava que as mesmas tinham permanecido em armazém durante 24 meses, em média, o
que não é consentâneo com a realidade” (cfr.fls.11 e 12 do relatório de inspecção em apenso);
10-Os serviços de inspecção apuraram o I.V.A. a entregar adicionalmente pelo contribuinte e referente ao ano de 2004 no montante total de € 29.652,70 (cfr.fls.16 do relatório de inspecção em apenso);
11-Em 8/2/200 foi apresentado junto da Direcção de Finanças de Setúbal pedido de revisão da
matéria colectável (cfr.fls.17 a 20 do processo administrativo em apenso);
12-Na acta nº.1, de 3 de Maio de 2007, da comissão de revisão, estão enunciadas as razões porque
os peritos não chegaram a acordo (cfr.fls.10 a 13 do processo administrativo em apenso);
13-Em 29 de Janeiro de 2008, foi proferida “Decisão Artº.92, nº6, da Lei Geral Tributária” tendo
sido fixado I.V.A. em falta no montante de € 29.652,70 (cfr. documento de fls.5 a 9 do processo administrativo em apenso);
14-O ora impugnante foi notificado da decisão referida no ponto anterior em 31/1/2008 (cfr.fls.3
e 4 do processo administrativo em apenso).
6. Do mérito do recurso
6.1 A única questão trazida à apreciação deste Tribunal, no presente recurso, é a de saber se a
sentença recorrida fez um correcto julgamento ao considerar que, em caso de não acordo no âmbito do
procedimento de revisão regulado pelo artº 92º da Lei Geral Tributária, a falta de elaboração de laudo
fundamentado por parte de cada um dos peritos contendo as razões de discordância, constitui um vicio
de forma que invalida o acto segundo o disposto nos artºs 91 e 92º n.º 6 LGT.
Sobre esta questão, que constituía um dos fundamentos da impugnação, se pronunciou a sentença
recorrida (fls. 116 e segs.) concluindo que a expressão contida na parte final do artº 92º, n.º 6 da Lei
Geral Tributária, ao enunciar “tendo em conta as posições de ambos os peritos” não se resume às razões invocadas na acta pela falta do acordo, sendo que tais posições devem estar expressas em laudo
apresentado por cada um dos peritos.
Na tese da decisão recorrida serão os laudos elaborados por cada um dos peritos que conterão as
razões de facto e de direito das respectivas posições, e só após a apresentação desses laudos estará o
órgão competente para a fixação da matéria colectável habilitado a decidir naqueles termos.
Em consequência, considerando que ficou provado que após a falta de acordo entre os peritos consubstanciada na acta n.º 1, foi proferida decisão nos termos do n.º 6 do art. 92º da Lei Geral Tributário
sem que fossem apresentados os laudos dos respectivos peritos, o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Almada concluiu que o procedimento em questão padecia de vício de violação de lei conducente à sua
anulação bem como à anulação do acto tributário subsequente e considerou prejudicado o conhecimento
dos demais fundamentos invocados pelo impugnante.
Contra o assim decidido vem Fazenda Pública com o presente recurso concluindo em síntese que
atento ao disposto nos artºs 54, nº.3, e 92º, da L.G.T., e no artº.27, do C.P.A., e havendo lugar a realização da reunião dos peritos e a elaboração de uma acta que deverá conter, designadamente, as posições
expressas pelos peritos, acompanhadas da respectiva fundamentação, não há qualquer obrigação legal
de elaboração de laudos por parte dos dois peritos, pois as razões que levaram à discordância entre eles
e os fundamentos da mesma já constam da acta, estando o contraditório assegurado.
Formalidades que, segundo alega, no caso subjudice foram cumpridas tendo a Administração
Tributária actuado no pleno respeito da lei.
6.2
Entendemos que a razão está com a entidade recorrente.
Vejamos.
O procedimento de revisão, tal como delineado no artº 92º da Lei Geral Tributária, assenta num
debate contraditório entre o perito indicado pelo contribuinte e o perito da administração tributária,
com a participação do perito independente, quando houver, e visa o estabelecimento de um acordo, nos
termos da lei, quanto ao valor da matéria tributável a considerar para efeitos de liquidação.
Trata-se assim de uma reunião de peritos, feita oralmente, e com o objectivo de atingir um acordo
sobre a matéria tributável.
Sendo certo que o procedimento tributário está sujeito, regra geral, ao principio da vinculação
de forma, devendo os actos do procedimento seguir a forma escrita, no caso da reunião no âmbito
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do procedimento de revisão da matéria tributável os valores da celeridade e dinâmica procedimental
impõem-se, sendo admitida prática oral de actos procedimentais.1
Ainda assim a regra geral de que o procedimento tem de assumir a forma escrita, e o valor da
segurança jurídica impõem que seja feita uma acta da reunião ou reuniões entre os peritos, como é
obrigatório nas reuniões de órgãos colegiais (art. 27.º do CPA).
A acta deverá conter um resumo de tudo o que tiver ocorrido na reunião, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, quem esteve presente, os assuntos apreciados as deliberações tomadas
e o resultado das votações (n.º 1 deste artigo 27.º, citado), além das posições expressas pelos peritos,
como decorre do n.º 6 do art. 92.º da Lei Geral Tributária, em que se determina que na fundamentação
do acto de fixação da matéria tributável se tenham em conta essas posições2.
Assim e contrariamente ao anterior regime do CPT, o regime vigente da Lei Geral Tributária não
exige a apresentação de um laudo fundamentado por cada um dos peritos, no caso de impossibilidade
de acordo (como se previa no art.87º nº1 do CPT), sendo que tal exigência não decorre, de qualquer
forma da economia do artº 92º da Lei Geral Tributária.
Como bem salienta o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer esta alteração compagina-se
com o princípio da celeridade que deve inspirar a tramitação do procedimento tributário, sem violação da
essência do debate contraditório entre os peritos, plasmado na acta da reunião, sobre todas as questões
pertinentes para a correcta determinação da matéria colectável por métodos indirectos.
Acresce que, no caso subjudice foi elaborada acta n.º 1 da reunião de peritos, na qual, como se
consigna no probatório – ponto 12 - estão enunciadas as razões porque os peritos não chegaram a acordo,
sendo que ali se mostram satisfeitas as exigências legais de fundamentação do acto e devidamente
documentado o contraditório, bem como as posições expressas por cada um dos peritos.
Daí que se entenda que a interpretação que a Tribunal a quo fez do preceito não encontra expressão
na letra e no espírito da norma, pelo que a sentença recorrida não pode manter-se.
O recurso merece, pois, provimento.
7. Da impossibilidade de conhecimento em substituição
Face ao provimento do recurso e à revogação da decisão recorrida suscita-se a questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, dos demais fundamentos da impugnação.
Sucede que a sentença de primeira instância não fez explicitação bastante dos factos que se deviam ter de considerar como relevantes, nomeadamente para apreciação de alguns dos fundamentos
da impugnação, nomeadamente a violação do princípio do inquisitório e da verdade material e da
violação do disposto no artº 35º do Código de Procedimento Administrativo no tocante à delegação
de competências por falta de publicação no Diário da República, o que se compreenderá porquanto a
sentença recorrida considerou tais questões prejudicadas.
Também este Tribunal de recurso não dispõe, por sua vez, de base factual para decidir o recurso jurisdicional, uma vez que, face ao alegado na petição inicial, ele pressupõe uma realidade de facto que não está pré-estabelecida, nem aqui pode estabelecer-se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto.
Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto necessários para a discussão do aspecto
jurídico da causa, que determina a impossibilidade de conhecimento em substituição (arts.715º e 726º
do Código de Processo Civil).
VII. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
ordenar a baixa dos autos à primeira instância, para ser substituída por outra que, após ampliação da
base factual, conheça dos demais fundamentos de impugnação invocados.
Custas pela recorrida, que contra-alegou.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão
Lopes.
(1) (Cf. neste sentido Joaquim Freitas da Rocha nas suas Lições de Procedimento e Processo Tributário, 4ª edição, pag. 110)
(2) (Assim também Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária
Anotada, 4ª edição, pag. 813.)

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Coligação.
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Sumário:
I — Nos termos do disposto no artigo 30.º do CPC, subsidiariamente aplicável, é
permitida a coligação de oponentes quando seja a mesma e única a causa de
pedir, quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou
de dependência, ou quando a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das
mesmas regras de direito.
II — Não se verificando qualquer dos referidos requisitos, a coligação de oponentes
constitui excepção dilatória, nos termos da alínea f ) do artigo 494.º do CPC, pelo
que o juiz deve abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância
[alínea e) do n.º 1 do artigo 288.º do CPC].
Processo n.º 640/12-30.
Recorrente: Leonel da Silva Cunha e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Leonel da Silva Cunha e Ermelinda da Graça Lopes Sampaio e Cunha, com os demais sinais dos autos, recorrem da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga,
absolveu da instância a Fazenda Pública, na oposição por ambos deduzida contra a execução fiscal
n.º 0400201107000332 contra ambos também revertida e inicialmente instaurada contra Biofafe – Recolha e Reciclagem de Resíduos, Lda., para cobrança de dívidas de IVA e IRC relativas aos anos de
2005 a 2009, no montante de € 262.266,56.
1.2. Os recorrentes terminam as alegações formulando as conclusões seguintes:
A-) Os factos jurídicos emergem da reversão das dívidas da Biofafe. A fundamentação principal
decorre de se entender que o despacho de reversão deveria ser anulado uma vez que é totalmente desconhecida a forma como foram apurados os valores presumidos;
B-) A única questão que igualmente emerge da reversão é a posição relativa ao facto de a recorrente Ermelinda não ter exercido em nenhum momento a gerência de facto, sendo apenas gerente de
direito;
C-) A douta sentença recorrida, violou, entre outras, as normas contidas no artigo 30º do C.P.C.
Terminam pedindo o provimento do recurso e a consequente revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O Exmo. Procurador-geral adjunto neste STA pronuncia-se pela confirmação do julgado
recorrido, por adesão ao teor do Parecer emitido pelo MP em 1ª instância, constante de fls. 72/74.
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Apesar de na sentença recorrida não se ter procedido à especificação formalmente autonomizada da matéria de facto (o que se compreende em face do teor da respectiva decisão - absolvição da
instância), dela consta a seguinte factualidade pertinente à decisão:
- O Serviço de Finanças de Guimarães-2 instaurou contra a Biofafe – Recolha e Reciclagem de
Resíduos, Lda., NIPC 507034996, a execução fiscal n.º 3476200601001329 e apensas, para cobrança
coerciva de dívidas provenientes de IVA e de IRC dos anos de 2005 a 2009, no montante de € 262.266,56,
tendo a mesma revertido contra os oponentes, ora recorrentes, os quais apresentaram, em 2/9/2011,
naquele Serviço de Finanças, petição inicial de oposição a tal execução fiscal.
3.1. A presente oposição foi apresentada, conjuntamente, por Leonel da Silva Cunha e Ermelinda
da Graça Lopes Sampaio e Cunha, ambos revertidos nas execuções principal e apensas.
E a sentença absolveu a Fazenda Pública da instância, por considerar, em síntese e apelando à
jurisprudência constante do acórdão deste STA, de 19/11/2008, no rec. n.º 385/08, que:
a) Não se verificam os requisitos legais da coligação dos oponentes, uma vez que não existe
identidade de causas de pedir, dado que, conforme resulta do teor da petição inicial, aqueles
deduzem conjuntamente a oposição invocando fundamentos não coincidentes: a oponente Ermelinda alega a ilegitimidade por não ter exercido, de facto, funções de gerente no período a que
respeitam as dívidas exequendas, ao passo que o oponente Leonel assume a respectiva gerência
de facto e alega, igualmente, a ilegalidade das liquidações adicionais que constituem parte da
dívida exequenda;
b) A coligação de autores, quando não exista a conexão exigida no art. 30º do CPC, constitui
excepção dilatória, nos termos do disposto no art. 494º, alínea f) do mesmo diploma legal e, por outro
lado, os oponentes poderão lançar mão do disposto no art. 289º do CPC.
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3.2. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão, sustentando, em síntese:
- Na origem do pedido formulado pela recorrida está a reversão de dívidas da Biofafe, Lda. e a
causa de pedir central aproveita aos dois recorrentes, encontrando-se expressa nos arts. 19º a 25º da
petição inicial, sendo, aliás, com esse fundamento que o pedido formulado sustenta a anulação do
despacho que ordenou a reversão.
- Apesar de ser verdade que, cumulativamente, surge a posição da oponente Ermelinda, plasmada
nos arts. 6º a 16º da PI, esta não encerra nenhuma incompatibilidade, pelo que pode e deve ser apreciada
em conjunto, pois não se vislumbra porque razão se coloca a questão da coligação ilegal, sendo que os
factos jurídicos emergem da reversão das dívidas da Biofafe e a fundamentação principal decorre de
se entender que o despacho de reversão deveria ser anulado uma vez que é totalmente desconhecida a
forma como foram apurados os valores presumidos.
- A única questão que igualmente emerge da reversão é a posição relativa ao facto de a recorrente
Ermelinda não ter exercido em nenhum momento a gerência de facto, sendo apenas gerente de direito,
pelo que a oposição é compatível com o disposto no art. 30º do CPC, não devendo, assim, a recorrida
ter sido absolvida da instância.
3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se a sentença recorrida enferma de erro de julgamento
quando entendeu não estarem verificados os requisitos legais para a coligação dos oponentes.
Vejamos.
4.1. Não sofre dúvida que o art. 30º do CPC é, por força do disposto na alínea c) do art. 2º do
CPPT, subsidiariamente aplicável ao processo de oposição à execução fiscal. (1)
E os nºs. 1 e 2 daquele normativo estabelecem o seguinte:
«1. É permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor demandar
conjuntamente vários réus, por pedidos diferentes, quando a causa de pedir seja a mesma e única ou
quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência.
2. É igualmente lícita a coligação quando, sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência
dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e
aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas».
É, pois, permitido a vários autores coligarem-se contra um mesmo réu, quando a causa de pedir
seja a mesma e única ou quando, sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais
dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas
regras de direito …
Ora, como refere a sentença, no caso vertente, embora os oponentes se apresentem em coligação
a deduzir a oposição, não existe identidade de causas de pedir, dado que, conforme resulta do teor da
petição inicial, os oponentes invocam fundamentos de oposição não coincidentes: a oponente Ermelinda
invoca a sua ilegitimidade (por não ter exercido, de facto, funções de gerente no período a que respeitam
as dívidas exequendas) ao passo que o oponente Leonel, assumindo a respectiva legitimidade, invoca
a ilegalidade das liquidações adicionais das quais emerge parte da dívida exequenda.
Independentemente, portanto, da própria admissibilidade do fundamento invocado pelo oponente
Leonel (legalidade concreta da dívida) não há, desde logo, invocação de uma única ou de causas de
pedir diferentes em que, nesse caso, a procedência dos pedidos dependa essencialmente da apreciação
dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito.
A causa de pedir é o facto jurídico que suporta a pretensão deduzida (cfr. o n.º 4 do art. 498º do
CPC), isto é, o facto (ou conjunto de factos) que à luz da ordem normativa desencadeia consequências jurídicas, o facto jurídico concreto gerador do direito invocado pelo autor e em que este baseia o
pedido.
Ora, no caso, as causas de pedir invocadas pelos oponentes são totalmente diferentes: por parte
da oponente Ermelinda, a falta de responsabilidade pelas dívidas exequendas (por não ter exercido de
facto a gerência da sociedade originariamente executada); e, por parte do oponente Leonel, a ilegalidade
das liquidações que originam essas dívidas exequendas.
O que, como se diz na sentença recorrida, inviabiliza a aludida coligação por parte dos oponentes.
4.2. E nem se diga que, como pretendem os recorrentes, em face da reversão, a causa de pedir
central (expressa nos arts. 19º a 25º da PI) aproveita a ambos e é com esse fundamento que o pedido
formulado na oposição sustenta a anulação do despacho que ordenou a reversão.
Nesses artigos (19º a 25º da PI) alega-se, em síntese, (i) que os valores em dívida não correspondem à verdade, (ii) que os únicos valores que se aceitam são os resultantes das declarações periódicas
apresentadas pela sociedade executada; (iii) que as «declarações adicionais» apresentadas pela Fazenda
Pública não têm qualquer sustentabilidade fáctica ou jurídica, pelo que devem ser consideradas nulas
e inexistentes, (iv) sendo que o oponente (Leonel) desconhece com que base factual chegou a Fazenda
Pública a tais valores, que são falsos, exagerados e superiores à actividade económica desenvolvida
pela Biofafe, Lda., e sendo, ainda, que a dívida desta é apenas a correspondente aos valores declara-
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dos e não pagos, e não a quaisquer outros presumidos, ou decorrentes de qualquer alteração à matéria
colectável, que ele (Leonel) desconhece.
Ora, por um lado, esta alegação constante dos ditos arts. 19º a 25º consubstancia questão
suscitada apenas relativamente ao oponente Leonel (é isso que decorre do teor do art. 17º da PI)
e, por outro lado, ainda que assim não fosse, sempre se trataria de questão não enquadrável em
nenhum fundamento de oposição (legalidade em concreto da dívida) – questão que, todavia, a
sentença não apreciou.
Bem decidiu, portanto, a sentença recorrida, quando, apoiada na jurisprudência que cita, concluiu não ser possível a coligação, nos termos do art. 30º do CPC, o que constitui excepção dilatória,
nos termos do disposto na alínea f) do art. 494º do mesmo diploma legal, sendo que, nesta sequência,
poderão os oponentes lançar mão do disposto no art. 289º, também do CPC.
4.3. De todo o modo, mesmo que se aceitasse a tese dos recorrentes (no sentido de que que aquela
causa de pedir atinente à invocação da legalidade concreta da dívida exequenda aproveita a ambos os
oponentes) a verdade é que, também independentemente do pedido formulado [seja julgada procedente
a oposição e «… consequentemente anulado o despacho proferido (…) que ordenou a reversão das
dívidas provenientes de IVA e IRC, dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, na importância de
262.266,5666, da responsabilidade da sociedade, Biofafe - Recolha e Reciclagem de Resíduos, Lda.,
NIPC 507034996, contra os executados/opoentes …»] sempre se verificaria a invocação de uma outra
causa de pedir, não comum a ambos os oponentes.
É que, como se refere no recente ac. deste STA, de 17/10/2012, no rec. n.º 0702/12, «… o n.º 1
do art. 30º do CPC, para permitir a coligação de autores com fundamento na mesma causa pedir não
se basta com a exigência dessa identidade, exigindo ainda que a causa de pedir seja única (se bem
interpretamos a norma, não no sentido de uma só, mas no de que não existam outras causas de pedir
que não sejam comuns a todos os autores).
E bem se entende essa exigência: na verdade, não faria sentido permitir a coligação de autores
que, a par da mesma causa de pedir, invocassem, cada um deles, causas de pedir próprias, sob pena de
as razões de economia processual justificativas da coligação saírem postergadas.» Daí que, nos casos
de alegação de uma válida causa de pedir comum, em simultâneo com outras causa de pedir exclusivas
de um ou de ambos os oponentes, também não haja que ordenar-se o prosseguimento da oposição para
conhecer da causa de pedir comum, absolvendo-se a Fazenda Pública da instância quanto ao mais. É
que «mesmo nessa eventualidade, sempre os oponentes poderiam propor novas oposições dentro de 30
dias a contar do trânsito em julgado, renovando aí os pedidos com as causas de pedir próprias de cada
um, caso em que as novas oposições se considerariam deduzidas na data em que a presente oposição
deu entrada (art. 31º, n.º 5, do CPC, aplicável analogicamente). O que significaria que, em vez das
duas oposições que teríamos caso os oponentes não se tivessem coligado, seríamos confrontados com
três oposições, numa pulverização processual de todo contrária ao princípio da celeridade visado pela
possibilidade de coligação de autores.»
No caso vertente, todavia [e independentemente da questão de saber se aquela alegada causa de
pedir (pretensamente comum e substanciada na ilegalidade em concreto da dívida exequenda) poderia
constituir fundamento válido de oposição], sempre a coligação de oponentes claudicará em face da
invocação de causa de pedir (ilegitimidade) própria e exclusiva da oponente Ermelinda (que não do
oponente Leonel), como se fundamentou na sentença recorrida.
Acresce que não vindo questionada a questão da eventual aplicação do disposto no art. 31º-A do
CPC, também não há agora que apreciá-la.
Não sendo possível, portanto, o suprimento da ilegal coligação de oponentes, a Fazenda Pública
devia, como foi, ser absolvida da instância, por ocorrer excepção dilatória, nos termos da alínea e) do
n.º 1 do art. 288º e da alínea f) do art. 494º, ambos do CPC.
Improcedem, assim, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) Como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, «… aplicando o regime do art. 30º do CPC, adaptado ao processo
de oposição à execução fiscal, será admissível a coligação de oponentes quando a causa de pedir (factos jurídicos de que
emerge o pedido de extinção ou suspensão da execução fiscal) seja a mesma e única e quando, sendo embora diferente
a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da
interpretação e aplicação das mesmas regras de direito ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas» - in Código
de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, anotação 11 ao
art. 206º, pp. 542/543.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
IVA. Venda de salvados. Isenção.
Sumário:
A aquisição e venda de «salvados» pelas companhias de seguros é uma actividade
complementar das operações de seguro e resseguro que não está incluída nas normas
de isenção de IVA previstas nos n.os 28.º e 32.º do artigo 9.º do CIVA.
Processo n.º 660/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: AXA Portugal Companhia de Seguros, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença que julgou procedente a impugnação judicial que AXA Portugal Companhia de Seguros, SA, convenientemente identificada nos
autos, deduziu contra a liquidação adicional do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) do exercício
de 2006, no montante de €128.215,72.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
I. Vem o presente recurso interposto da douta Sentença que julgou procedente a impugnação
deduzida contra as liquidações adicionais de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) e respectivos
Juros Compensatórios, do exercício do ano de 2006, cujo montante global ascende a 128.215,72, por
erro nos pressuposto de direito em violação dos nºs 29 e 33 do artigo 9º do Código do CIVA.
II. Para assim decidir entendeu o Tribunal a quo que, «... assiste razão à Impugnante quando defende que a venda dos salvados adquiridos em resultado de contratos de seguro realizados com os seus
segurados, integra o conceito de bens exclusivamente afectos a actividade isenta, nos termos e para os
efeitos dos nºs 29 e 33, do artigo 9º, do CIVA, motivo pelo qual as liquidações impugnadas padecem
de ilegalidade, por violação dos citados normativos, o que acarreta a sua anulação, com a consequente
restituição do imposto indevidamente pago.
III. Como consequente direito ao recebimento dos peticionados juros indemnizatórios.
IV. Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com
o assim doutamente decidido, com fundamento em erro de julgamento - de direito - relativamente às
correcções constantes dos autos, pelas razões que passa a expender.
V. A questão controvertida prende-se objectivamente com o entendimento sobre quais as normas
aplicáveis em sede de IVA às operações de venda de «salvados» realizadas por companhias de seguros,
como a aqui recorrida.
VI. Sobre esta matéria o Despacho n.º 1854/2002-XV, de 18-12-2002, do Sr. SEAF, que confirmou
a Informação n.º 1765, de 30.09.1999, da Direcção de Serviços do IVA, com Despacho concordante do
Subdirector-Geral da DGCI, de 06.10.1999, está na origem de correcções que têm originado situações
sucessivas de contencioso, como a presente.
VII. Através do citado Despacho o Sr. SEAF fixou a seguinte doutrina: «Em relação aos bens em
que o segurado, seu anterior proprietário, era um não sujeito passivo de IVA ou, sendo-o, não deduziu
o imposto referente à sua aquisição, por ser excluído desse direito, face ao disposto na artigo 21º do
CIVA, poderá ser aplicável o regime de tributação pela margem, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei
n.º 199/96, de 18 de Outubro. Em relação aos bens em que o direito à dedução foi exercido e em que
foi liquidação imposto à companhia de seguros, a venda do salvado deverá ficar sujeita a imposto nos
termos gerais».
VIII. É Jurisprudência do STA, Acórdão de 19.02.2003, Proc. 026435, que «A aquisição e subsequente venda de salvados pelas companhias de seguros, no âmbito de contrato de seguro automóvel,
porque de bens exclusivamente afectos a actividade isenta (operações de seguro, resseguro e prestação
de serviços conexos) que não confere direito à dedução, integra a isenção prevista pelo artigo 9º, nºs 28º
e 32º (anteriormente à redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 102/2008, de 20 de Junho, estas isenções
estavam previstas nos nºs 29 e 33, do artigo 9º) do CIVA.
IX. Não se conhece jurisprudência do TJCE que se ocupe concretamente desta questão.
X. Estão em causa as situações resultantes «de sinistros», em que se verifica a perda total dos
veículos e as companhias seguradoras são obrigadas a indemnizar, em termos monetários, o lesado,
mediante o pagamento do valor total do veículo segurado. Mais concretamente, as circunstâncias em
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que aquelas entidades acordam com os seus segurados e/ou outros lesados, para além de uma indemnização em dinheiro, tomar os veículos sinistrados, procedendo posteriormente à venda dos mesmos
no estado em que os adquiriram.
XI. Segundo o artigo 13º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, que procedeu à revisão
do Código da Estrada, o «salvado» abrange o veículo a motor que, em consequência de acidente, entre
na esfera patrimonial de uma empresa de seguros por força de contrato de seguro automóvel e tenha
sofrido danos, que afectem gravemente as suas condições de segurança, ou cujo valor de reparação seja
superior a 70% do valor venal do veículo à data do sinistro.
XII. De harmonia com o disposto no artigo 566º do Código Civil, a indemnização é fixada em
dinheiro, sempre que a reconstituição natural não seja possível, não repare integralmente os danos ou
seja excessivamente onerosa para o devedor.
XIII. Nestes casos, estabelece-se uma relação jurídica entre o lesado e a seguradora, com vista ao
pagamento da indemnização, podendo haver a transferência do «salvado» da titularidade daquele para
a titularidade desta. A posterior venda desse «salvado», por parte da companhia de seguros, contra o
pagamento de um preço por parte dos seus adquirentes, não pode deixar de configurar uma verdadeira
transmissão de bens, e como tal, sujeita a IVA.
XIV. Com efeito, nos termos do artigo 3º do CIVA, considera-se transmissão de bens a transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade.
Uma transmissão de bens realizada, por um sujeito passivo, em território nacional, face às normas de
incidência do CIVA, é sujeita a IVA.
XV. No entanto, se conforme defende a jurisprudência do STA, a operação de venda de «salvados», por parte das companhias de seguros, embora sujeita a IVA, não é tributada, por beneficiar de
isenção, ao abrigo do artigo 9º, nºs 28 ou 32, do CIVA, temos que, nos termos do n.º 28, encontram-se
isentas de imposto «As operações de seguro e resseguro, bem como as prestações de serviços conexas
efectuadas pelos corretores e Intermediários de seguro».
XVI. A redacção deste preceito foi integralmente transposta do texto do artigo 13º, ponto B,
alínea a), da Directiva 77/388/CEE «Sexta Directiva», do Conselho de 17 de Maio de 1977 (actual
alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 200611 12/CE do Conselho, de 28 de Novembro de 2006,
relativa ao sistema comum do IVA). Todavia, o legislador fiscal não define o que se deve entender por
«operações de seguro e resseguro».
XVII. No que se refere à actividade seguradora e resseguradora, de harmonia com artigo 8º do
Decreto-Lei n.º 94-B/98 de 17.04, «As empresas de seguros são instituições financeiras que têm por
objecto exclusivo o exercício da actividade de seguro directo e ou de resseguro, salvo naqueles ramos
ou modalidades que se encontrem legalmente reservados a determinados tipos de seguradoras, podendo
ainda exercer actividades conexas ou complementares de seguro ou resseguro, nomeadamente no que
respeita a actos e contratos relativos a salvados,...»
XVIII. A Informação n.º 1279 de 23 de Fevereiro de 1998, da Direcção de Serviços do SIVA,
no ponto 3, esclareceu que, «cabem no âmbito da isenção referida apenas as operações de seguros e
resseguro e as prestações de serviços conexas efectuadas pelos correctores e intermediários de seguros.
Não poderão enquadrar-se no seu âmbito quaisquer outras operações realizadas a título complementar
da actividade seguradora, ainda que isentas plenamente no objecto da entidade seguradora, não tenham
conexão directa com aquelas operações.
XIX. No ponto 4 da mesma Informação, explica-se que «A obrigação de indemnização só existe
em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não se verificasse a lesão
(artigo 563º do Código Civil). A aquisição das viaturas sinistra das por parte das seguradoras e sua
posterior revenda é efectuada no âmbito da livre negociação comercial não é inerente às operações de
seguro e resseguro, cujas obrigações resultam do cumprimento de obrigações de responsabilidade civil
(não comercial) extra-contratual.»
XX. No acórdão de 3 de Março de 2005 2, in Proc. C-472/03, Arthur Andeen, o TJCE declarou
que: «O artigo 13º, 8, alínea a), da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de, Maio de 1977
(actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA), deve
ser interpretado no sentido de que actividades de «back office», que consistem em prestar serviços,
mediante remuneração, a uma empresa de seguros, não constituem prestações de serviços relacionadas
com operações de seguro efectuadas por correctores ou intermediários de seguros, na acepção desta
disposição.
XXI. No Sumário do dito Acórdão, pode ler-se: «Com efeito, na medida em que, por um lado, os
referidos serviços apresentam especificidades, como a fixação e o pagamento das comissões de intermediários de seguros, o acompanhamento dos contactos com estes, a gestão dos aspectos ligados ao
resseguro assim como ao fornecimento de informações aos intermediários de seguros e à Administração
Fiscal, e em que, por outro não existem aspectos essenciais de função de intermediação no ramo dos
seguros, tais como a angariação de clientes e o estabelecimento de relações entre, estes e o segurador,
as actividades em causa devem ser analisadas como uma forma de cooperação que consiste em ajudar a
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empresa de seguro na realização de actividades que incumbem normalmente a esta última, sem manter
relações contratuais com os segurados.
XXII. No mesmo Acórdão, n.º 24, o TJCE começa por recordar que «os termos utilizados para
designar as isenções visadas no artigo 13º da Sexta Directiva (actuais artigos 131º a 135º e 137º da
Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA) são de interpretação estrita, dado que essas isenções
constituem derrogações ao princípio geral de acordo com o qual o IVA é cobrado por cada prestação
de serviços efectuada a título oneroso por um sujeito passivo». (v. acórdãos de 8 de Março de 2001,
skandia, C-240/99, n.º 32; e de 20 de Novembro de 2003, Taksatorringeri, C8/01, no 36).
XXIII. Referindo, no n.º 25, que «é igualmente jurisprudência assente que as referidas isenções
constituem noções autónomas do direito comunitário, que têm por objectivo evitar divergências na
aplicação do regime do IVA de um Estado-Membro para outro e que devem ser situadas no contexto
geral do sistema comum do IVA.» (v. Acórdão Skandia, já referido, n.º 23).
XXIV. Segundo conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral, em 12 de Janeiro de 2005, no
âmbito do citado processo, pontos 20, 23 e 24:
«A redacção do artigo 13º., B, alínea a), da Sexta Directiva (actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º
da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA) revela o que são todas as «prestações de serviços
relacionadas com (as operações de seguro)» que estão isentas, O conceito de «prestações de serviços
relacionadas» seria suficientemente amplo para incluir virtualmente todas as prestações que, apresentando
uma relação com a prestação de seguros, poderiam considerar-se relacionadas com essas operações.
Ora, é manifesto que o legislador comunitário limitou o alcance da isenção unicamente à parte dessas
prestações que sejam efectuadas por correctores e intermediários de seguros. A qualificação da pessoa
que reivindica a isenção como corrector ou intermediário constitui, portanto, um elemento-chave na
determinação das actividades relativas às operações de seguros que estão isentas ao abrigo do referido
artigo 13º, B, alínea a) (actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE do sistema
comum o IVA]. Deve-se... tomar como referência a definição dada pelo Tribunal de Justiça no acórdão
Taksatorringen, já referido, proferido no domínio do IVA. Nesse acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que o conceito de «prestações de serviços relacionadas com as operações de seguro efectuadas por
correctores e intermediários de seguros», na acepção do artigo 13.º, 8, alínea a), da Sexta Directiva
(actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA), «visa
unicamente as prestações efectuadas por profissionais que estão ligados, quer ao segurador, quer ao
segurado, sendo precisado que o corrector não é senão um intermediário». Este conceito põe a tónica
num domínio como o da distribuição de produtos de seguros, caracterizado, no seu modus operandi,
por uma grande complexidade e diversidade - na acção externa de um intermediário de seguros, isto é,
na sua posição da mediação entre o segurado e a sociedade de seguros, o que Implica necessariamente
a existência de relações com as duas partes.»
XXV. Mais recentemente, no Acórdão de 22 de Outubro de 2009, in Proc. C-242 108, Bundesfmanzhof, o TJCE declarou que: «Uma cessão a titulo oneroso, por uma sociedade com sede num Estado-Membro a uma companhia de seguros com sede num Estado terceiro, de uma carteira de contratos de
resseguro do ramo vida que implica que esta Última assuma, com o acordo dos segurados, todos os
direitos e obrigações decorrentes desses contratos não constitui uma operação abrangida pelos artigos 9º,
n.º 2, alínea, e), quinto travessão, e 13º, B, alínea a), da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de
17 de Maio de 1977 (actuais artigos, respectivamente, 56º, n.º 1, alíneas a) a e 135º n.º 1, alínea a),
ambos da Directiva 2006/121/CE do sistema comum do IVA)...»
XXVI. Do que ali se deixou expresso, importa realçar os pontos 34 a 39, com interesse para a
presente análise: «… Recorde-se que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o conceito de “operações de seguro” se caracteriza, como geralmente admitido, pelo facto de o segurador,
mediante o pagamento prévio de um prémio pelo segurado, se comprometer a fornecer a este último,
em caso de realização do risco coberto, a prestação acordada no momento da celebração do contrato
(V. acórdãos, CPP, n.º 17; Skandia, n.º 37 e Taksatorregen, n.º 39 já referidos). A este respeito, o Tribunal de Justiça especificou que, embora seja ponto assente que e expressão «operações de seguro»
referida no artigo 13º, B, alínea a), da Sexta Directiva (actual artigo 135º, n.º 1, alínea a), da Directiva
2006/112/CE do sistema comum do IVA) engloba, em qualquer caso, a situação em que a operação
em questão é efectuada pelo próprio segurador que assumiu, a cobertura do risco seguro, tal expressão
não visa apenas as operações efectuadas pelas próprias seguradoras e é em principio, suficientemente
ampla para englobar a concessão de uma cobertura de seguro por um sujeito passivo que não seja o
próprio segurador, mas que, no âmbito de um seguro colectivo, fornece aos seus clientes tal cobertura,
utilizando as prestações de um segurador que assume o risco seguro (v. acórdãos, já referidos, CPP,
n.º 22; Skandia, n.º 38; e Taksatorrlngen, n.º 40). Todavia, o Tribunal de Justiça também declarou que,
em conformidade com a definição da operação de seguro que consta do n.º 34 do presente acórdão, a
identidade do destinatário da prestação tem importância para efeitos da definição do tipo de serviços
visado pelo artigo 13º, B, alínea a), da Sexta Directiva (actual artigo 135.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA), o que tal operação implica, pela sua própria natureza, a
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existência de uma relação contratual entre o prestador do serviço de seguro e a pessoa cujos riscos são
cobertos pelo seguro, ou seja, o segurado (v. acórdãos, já referidos, Skandia n.º 41, e Taksatorringen,
n.º 41). No processo principal, a cessão a titulo oneroso de uma carteira de contratos de resseguro do
ramo vida entre a sociedade cedente e a companhia que consistiu no pagamento, por esta última, de um
preço em contrapartida da aquisição dos referidos contratos não corresponde ás características de um
operação de seguro, recordadas no n.º 34 do presente acórdão. Essa cessão também não corresponde
a uma operação de resseguro através do qual uma seguradora celebra um contrato nos termos do qual
se compromete a assumir, mediante o pagamento de um prémio e dentro dos limites fixados por esse
contrato, as dívidas resultantes, para outra seguradora, dos compromissos assumidos por esta última no
âmbito dos contratos de seguro que celebrou com os próprios segurados. Com efeito, contrariamente a
essa operação de resseguro, a referida cessão traduz-se na assunção, pela companhia, de todos os direitos
e obrigações da sociedade cedente inerentes aos contratos de resseguro objecto da cessão, deixando esta
última, na sequência dessa assunção, de ter qualquer relação jurídica com os ressegurados.»
XXVII. Ante a jurisprudência acabada de referir, tendo em conta as definições de «operações de
seguro e resseguro» que dela se retiram, julgamos que a venda de «salvados» por companhias de seguros
não se poderá considerar isenta de IVA, com base no disposto no artigo 9º, n.º 28, do CIVA.
XXVIII. Na verdade, as vendas dos «salvados» em apreço não se inserem no âmbito de relações
estabelecidas entre os segurados e as companhias de seguros, nem se trata de prestações de serviços
conexas realizadas por intermediários ou corretores.
XXIX. Não obstante, nos termos do n.º 32 do artigo 9.º do CIVA, são ainda isentas de IVA: «As
transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, quando não tenham sido objecto
do direito à dedução e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido feita
com exclusão do direito à dedução nos termos do n.º 1 do artigo 21º»; Na venda de «salvados» por entidades seguradoras, estaremos perante «transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade
isenta, quando não tenham sido objecto do direito à dedução». Defende-se que não, para tal perfilhamos
o entendimento do Sr. Subdirector-geral da DGCI, expresso no seu Parecer de 27 de Março de 2002,
que se transcreve: «1.1 (...) De facto, o cerne da questão é o de saber se o bem transmitido (salvado)
está ou não afecto, nos precisos termos que o refere o citado número 33º (actual número 32º), a uma
actividade isenta, na circunstância, a que respeita a operações de seguros e resseguro. Dir-se-á, em
favor de tal tese, que os salvados resultam dessa actividade e só existem, na posse da companhia de
seguros, porque existe a actividade seguradora. É um facto, mas considerar os salvados como afectos
a essa actividade é ir longe de mais. É permitir que se tirem lições idênticas para outras situações...»,
relatadas no articulado a titulo exemplificativo.
XXX. Por outro lado, atenta a peculiar forma de aquisição dos «salvados» pelas seguradoras,
forçoso será concluir que, relativamente à mesma, não existe exclusão do direito à dedução nos termos
do n.º 1 do artigo 21º do CIVA.
XXXI. Por tudo o que vem exposto, concluímos que a venda de «salvados» por companhias de
seguros não beneficia das isenções previstas no artigo 9º, nºs 28 ou 32, do CIVA, podendo, no entanto,
beneficiar do regime especial de tributação da margem, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de
Outubro, salvo em relação aos bens em que o direito à dedução foi exercido pelo segurado, seu anterior
proprietário, caso em que este deverá liquidar imposto à seguradora, sendo a venda do «salvado», por
parte desta, sujeita a IVA nos termos gerais.
XXXII. O citado Regime Especial, que se traduz num regime de tributação da margem do revendedor, tem como finalidade eliminar ou atenuar a dupla tributação ocasionada pela reentrada no circuito
económico de bens que já tenham sido definitivamente tributados.
XXXIII. Isto significa que a aplicação do regime especial de tributação da margem, previsto no
Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro, exige que se proceda a uma distinção, previamente à alienação dos «salvados», dos bens susceptíveis de enquadramento no referido regime.
XXXIV. Aos «salvados» relativos a bens oriundos de sujeitos passivos que tiveram direito a
dedução do IVA suportado na respectiva aquisição, conforme já referimos, será aplicável o regime
geral do IVA.
XXXV. Face ao exposto, concluí-se que, reanalisada a questão do tratamento fiscal, em sede do
IVA, às operações de venda de «salvados» realizadas por companhias de seguros, é de manter a doutrina
veiculada pelo Despacho n.º 1854/2002-XV, de 18.12.2002, do Sr. SEAF.
XXXVI. Nesta conformidade a actuação da Autoridade Tributária e Aduaneira foi conforme à lei
e ao entendimento que dali decorre, justificando-se a manutenção das liquidações efectuada.
XXXVII. A douta Sentença recorrida os princípios e as disposições legais supracitadas.
1.2. Nas contra-alegações, a recorrida concluiu o seguinte:
A. A aquisição de salvados pela seguradora é um elemento do processo de indemnização no
âmbito do contrato de seguro, pois a seguradora não celebra como o segurado qualquer contrato de
compra e venda.
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B. A seguradora adquire a propriedade do salvado unicamente ao abrigo do contrato de seguro, e
em resultado do pagamento da indemnização, sendo a transferência de propriedade inerente à obrigação
legal de pagamento de indemnização e, portanto, inerente à própria actividade seguradora.
C. A aquisição dos salvados não é, simplesmente, uma “actividade conexa” ou “complementar” da
actividade seguradora, mas sim uma das diversas operações em que se decompõe a actividade seguradora,
que envolve a prática de vários actos jurídicos, em que se desdobra um negócio Jurídico complexo.
D. A tese que recusa a isenção de IVA assenta numa autêntica ficção: de que as seguradoras, para
além da respectiva actividade, exercem uma outra, de compra e venda de salvados.
E. Além disso, a AT não pode exigir que a Seguradora apresente factura ou documento equivalente
de acordo com o disposto no nº5 do artigo 35º do CIVA, ou que a Impugnante demonstre que não lhe
foi liquidado IVA por parte dos anteriores proprietárias dos salvados, dado que a aquisição dos salvados
resulta de um processo de pagamento de indemnizações no âmbito de um contrata de seguro e não de
um contrato de compra e venda.
F. Por esse motivo, não há lugar à emissão de uma factura, nem essa aquisição dá origem a liquidação de IVA.
G. Sendo assim, porque os actos e contratos relativos a salvados são Inerentes à actividade
seguradora e indissociáveis dessa actividade, a aquisição e subsequente vendo de “salvados” pelas
companhias de seguros, no âmbito de contrato de seguro automóvel, abrangendo bens exclusivamente
afectos a actividade isenta (operações de seguro, resseguro e prestação de serviços conexos) que não
confere direito à dedução, integra a isenção prevista pelo art.º 9º n.º 29 e 33 do CIVA.
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
A) A Impugnante dedica-se ao exercício da actividade de seguro e resseguro para todos os ramos
técnicos, excluindo o ramo “vida”, sendo que, no âmbito dessa actividade, efectua a aquisição de veículos salvados resultantes de sinistros ocorridos com os seus segurados, procedendo, posteriormente,
à sua venda - cfr. 16 a 63 do PA apenso aos autos.
B) A coberto da ordem de serviço n.º 01200800287, de 21107/2008, a Direcção de Serviços de
Inspecção Tributária (DSIT), da Direcção Geral dos Impostos, levou a cabo um procedimento instrutivo
externo à ora Impugnante, em resultado do qual lhe foram efectuadas, além do mais, correcções de
natureza meramente aritmética, em sede de IVA, no valor de € 117 413,64, relativas ao ano de 2006,
com base nos seguintes fundamentos:
“Apurou-se imposto em falta relativo à venda de salvados no montante de 117.413,64€, resultante
da aplicação da taxa (de 21%) prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 18ºº Código do IVA sobre o valor
tributável determinado nos termos do disposto no Despacho n.º 185412002 - XV, de 18 de Dezembro,
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (adiante designado SEAF), o qual se encontra apurado
conforme Anexo 5.
A venda de salvados é qualificada como transmissão de bens nos termos do artigo 3º do Código
do IVA sendo passível de tributação à taxa em vigor, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º
do Código do IVA.
Igualmente, por Despacho de 18/12/2002 do SEAF (Despacho n.º 1854/2002 - XV), foi confirmado o enquadramento tributário em sede de IVA dado pelo Despacho de 06/10/1999 do Subdirector
Geral da DGC exarado na Informação n.º 1765, de 30/09/1999 da DSIVA, aplicável às operações de
venda de Salvados efectuadas pelas Companhias de Seguros, o qual estabelece, por um lado, que “Em
relação aos bens em que o segurado, seu anterior proprietário, era um não sujeito passivo do IVA
ou, sendo-o, não deduziu o imposto referente à sua aquisição, por ser excluído desse direito, face ao
disposto no artigo 21º do CIVA, poderá ser aplicável o regime de tributação pela margem, ao abrigo
do D. Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro”, e, por outro lado, que “Em relação aos bens em que o direito
à dedução foi exercido e em que foi liquidado imposto à companhia de seguros, a venda do salvado
deverá ficar sujeita a imposto nos termos gerais”.
Assim sendo, foram solicitados ao Sujeito Passivo os elementos indispensáveis ao correcto apuramento do IVA a liquidar relativamente à alienação de Salvados, nomeadamente, a identificação do
salvado (veículo ligeiro de passageiro, misto ou pesado, e matricula); a identificação do antigo proprietário; o valor de custo do salvado (valor deduzido na indemnização atribuída); a data de venda;
o valor de venda e o valor do IVA liquidado.
Da validação efectuada aos registos dos salvados alienados no decorrer do exercício disponibilizados pelo Sujeito Passivo, verificou-se que não foi efectuada qualquer liquidação de IVA, conforme
Despacho n.º 1854/2002 - XV do SEAF, de 18 de Dezembro, não tendo sido aplicado, desta forma, o
referido despacho.
Com efeito a Seguradora deveria ter liquidado IVA na alienação dos salvados, nos seguintes
termos:
a) Nos casos em que o anterior proprietário exercia a actividade de ALD/Rent a car/Leasing,
os salvados alienados pela Seguradora estavam sujeitos ao IVA pelo regime geral - nos termos da
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segunda parte do Despacho 1854/2002-XV - uma vez que o artigo 21.º do Código do IVA estabelece
a não dedução do IVA nas viaturas ligeiras de passageiros ou mistas com exclusão das destinadas ao
exercício das actividades supra referidas.
b) Nos casos em que o anterior proprietário era sujeito passivo do IVA com direito a dedução
e o bem uma viatura de mercadorias, os salvados alienados pela Seguradora estão, igualmente, sujeitos ao IVA pelo regime geral - nos termos da segunda parte do Despacho 1854/2002-XV - uma vez
que o artigo 21.º do Código do IVA apenas estabelece a não dedução do IVA nas viaturas ligeiras de
passageiros ou mistas.
c) Nos casos em que o anterior proprietário era uma empresa e o bem viaturas ligeiras de passageiros, os salvados alienados pela Seguradora estão sujeitos a IVA pelo regime da margem nos termos
da primeira parte do Despacho 1854/2002-XV.
d) Nos casos em que o anterior proprietário era um Particular, os salvados alienados pela Seguradora estão sujeitos ao IVA pelo regime da margem de acordo com a primeira parte do Despacho 1854/
2002-XV.
O IVA liquidado na venda dos salvados deveria ser entregue nos cofres do Estado nos prazos
previstos no n.º 1 do artigo 40.º do Código do IVA.
Face ao exposto, dado que o Sujeito Passivo não liquidou o IVA devido, não tendo, consequentemente, efectuado a correspondente entregas nos cofres do Estado, resulta uma correcção a favor da
Administração Fiscal efectuada nos termos do Despacho acima mencionado, com imposto em falta
no montante de 117.413,64€, apurado nos termos do artigo 16.0 conjugado com a alínea c) do n.º 1
do artigo 18º, ambos, do Código do IVA.
Esta correcção é efectuada nos termos das disposições legais, despachos e informações, supra
mencionadas” - cfr. 16 a 63 do PA apenso aos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
C) Na sequência da inspecção tributária acima referida, a Direcção Geral dos Impostos emitiu as
liquidações adicionais de IVA e de juros compensatórios ora impugnadas, com data limite de pagamento
em 3 1/03/2009 - cfr. fls. 28 a 51 dos autos.
D) A ora Impugnante efectuou o pagamento das liquidações impugnadas em 24/03/2009, no total
de € 128 215,72 - cfr. fls. 28 a 51 dos autos.
3. A única questão que é submetida a novo julgamento consiste em determinar se os “salvados”
adquiridos e alienados pelas companhias de seguros estão ou não abrangidos pelas regras de isenção
do IVA, mais propriamente pelos números 28 e 32 do artigo 9º do CIVA.
A sentença recorrida, seguindo a jurisprudência constante do acórdão do STA de 19/2/2003, rec.
n.º 026435, decidiu que a venda dos salvados adquiridos pela impugnante em resultado das indemnizações pagas aos seus segurados por motivo de perda total de veículos está isenta de IVA.
Tal conclusão assenta na seguinte argumentação: «Na verdade, é de entender que a integração
dos salvados na esfera patrimonial da impugnante ocorre por força dos contratos de seguro realizados com os seus segurados e, consequentemente, no âmbito das operações de seguro e resseguro
a que alude o art. 9º, n.º 29 do CIVA, para efeitos de isenção de IVA, ou seja, tal aquisição resulta
exclusivamente da actividade desenvolvida pela Impugnante, uma vez que esta só “adquire” os
salvados porque, previamente, celebrou um contrato de seguro automóvel com o seu primitivo proprietário. Sendo assim, a subsequente venda dos salvados continua a ser considerada uma venda
de bens exclusivamente afectos à actividade seguradora, ou seja, de bens afectos a uma actividade
isenta de IVA. Tal transmissão cai, necessariamente, no âmbito da isenção do art. 9º n.º 33, do CIVA,
uma vez consubstancia uma transmissão de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta
(actividade de seguro e resseguro, isenta nos termos do n.º 29 da citada norma) e que não forma
objecto de direito à dedução».
Todavia, em jurisprudência mais recente, com a qual se concorda, numa análise mais aprofundada
desta questão, chegou-se a um entendimento diferente do julgado pela sentença recorrida. Seguindo o
sumário dos acórdãos deste Tribunal de 19/4/2012 e de 2/5/2012, proferidos nos recursos n.º 0101/12
e 0642/12, conclui-se que: (i) «considerando a letra e a razão de ser da isenção consagrada no art. 9º,
n.º 29, do CIVA, ao dizer-se que estão abrangidas na referida isenção as operações de seguro e de resseguro realizadas por companhias de seguros, bem como as prestações de serviço conexas efectuadas
pelos correctores e intermediários de seguros, deve entender-se que não cabe na mesma a actividade
de venda de salvados pelas companhias de seguros»; (ii) «a venda de salvados também não preenche
as condições da isenção prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA (que o bem esteja afecto à actividade
isenta e que a aquisição do bem pelo sujeito passivo tenha sido feita com exclusão do direito a dedução)
porque não se trata de uma actividade isenta, mas apenas de operações isentas e a lei não estabelece
que ficam isentas todas as actividades de seguro e resseguro, mas apenas as operações de seguro e
resseguro. Por outro lado, também não foram abrangidas as actividades conexas ou complementares
em geral, mas só as dos intermediários e correctores de seguro e não todas mas apenas das conexas
com as operações de seguro e resseguro. Finalmente, o salvado não deve ser qualificado como bem
afecto à actividade seguradora, pois quando se fala de bens afectos à actividade isenta quer-se signifi-
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car os bens que tenham sido utilizados na empresa transmitente na realização de operações isentas do
imposto. Aplicá-la aqui era partir não da utilização do bem para determinar o regime da subsequente
venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que se pretende para a venda para qualificar a
utilização anterior».
Os números 29 e 33 (actuais 28º e 32º do CIVA) estabelecem que, «as operações de seguro e
resseguro, bem como as prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários de seguro» e que «as transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta,
quando não tenham sido objecto do direito à dedução e bem assim as transmissões de bens cuja
aquisição ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos termos do n.º 1 do
artigo 21.º».
Para desvendar o verdadeiro sentido e alcance destas normas, tendo presente que as normas de
isenção do IVA estão sujeitas a um princípio de interpretação “estrita” ou “declarativa”, tal como vem
defendendo a jurisprudência comunitária, o acórdão do STA de 19/4/2012, acima referido, socorreu-se
dos elementos gramatical, sistemático e racional para concluir que a venda dos “salvados” não é uma
operação incluída no âmbito daquelas normas.
No que se refere à primeira delas, o n.º 29 do art. 9º do CIVA, partindo do escopo social das
empresas de seguros, tal como está definido no n.º 1 do artigo 8º do DL n.º 94-B de 17/4, só se pode
concluir que a 1ª parte da norma se reporta ou remete para a actividade principal das companhias de
seguro, de que têm o exclusivo se devidamente autorizadas, que é a realização de «operações de seguro
e resseguro» e não para as actividades conexas ou complementares referidas no artigo, onde se inclui
o negócio dos “salvados”. Aquele artigo 8º distingue, de forma clara e precisa, a actividade principal
de seguro directo e resseguro, que só as companhias de seguro podem exercer, quando devidamente
autorizadas, das actividades acessórias ou complementares, que podem ser levadas a cabo por outras
entidades, sem sujeição a prévia autorização administrativa. Ora, a letra da 1ª parte do n.º 29º do artigo das isenções de IVA, ao referir-se apenas às «operações de seguro e resseguro» só pode comportar
um único significado: isentar de IVA as operações incluídas na actividade principal das seguradoras,
mas a contrario deixar de fora as actividades conexas ou complementares. Sendo a isenção de natureza
excepcional, digamos que a partir da norma excepcional se deduz um princípio de sentido oposto para
os casos nela não abrangidos.
De igual modo, não é através do enunciado linguístico da 2ª parte da norma que se pode chegar à
conclusão que a venda dos “salvados” está abrangida pela norma de isenção. Nesse segmente normativo
estende-se a isenção «às prestações de serviço conexas efectuadas pelos correctores e intermediários de
seguro», querendo referir-se às actividades que o artigo 9º do DL n.º 144/2006 inclui no âmbito da sua
actividade e que se estão conexionadas com o ramo dos seguros, tais como operações de capitalização
ou mediação no âmbito dos fundos de pensões.
O argumento de ordem sistemática, que afasta os “salvados” do âmbito da norma daquele
n.º 29 do art. 9º, é-nos dado por Maria Odete Oliveira, em anotação ao acórdão do STA referido na
sentença recorrida: «o preceito não comporta quanto às companhias de seguros quaisquer outras
operações, contrariamente ao que sucede em isenções consignadas em diferentes números do art. 9º
do CIVA em que o legislador entendeu abranger no âmbito da isenção algumas outras transmissões
de bens ou prestações de serviços para além das que directamente justificaram a consagração da
isenção, designado essa outras por conexas ou mesmo estritamente conexas. Só que quando assim
o quis disse-o expressamente, como aliás se exige em matéria de normas que consagram isenções»
(cfr. “Anotação ao Acórdão do STA, de 19 de Fevereiro de 2003, Proc. n.º 26435”, Jurisprudência Fiscal Anotada, Almedina, Coimbra, 2003, p. 93). Ou seja, no contexto das várias normas de
isenção que compõem o artigo 9º do CIVA, que por princípio obedecem a um pensamento unitário,
conclui-se que a isenção só é estendia às operações conexas nos casos taxativamente indicados pelo
legislador, o que, desde logo, afasta a possibilidade de se incluir a compra e venda dos salvados nas
actividade de seguro e resseguro.
Também, a razão de ser da norma em causa afasta a possibilidade de se incluir no seu espírito a compra e venda de salvados. A racionalidade da norma foi encontrada por José Xavier de
Bastos, que a ela se refere nestes termos: «O argumento mais corrente a favor da isenção de IVA
para as actividades seguradoras é o de que o preço a que os serviços respectivos são vendidos – os
chamados “prémios de seguro” - não reflecte necessariamente o valor dos serviços efectivamente
prestados pelo segurador. A operação de uma companhia seguradora, na sua forma pura, consiste
em recolher “prémios” dos clientes, formando um fundo, cujo valor, na sua maior parte, está consignado ao pagamento das “indemnizações”. As somas pagas pelos clientes só em pequena parte
se destinam a cobrir os custos de administração e funcionamento; o resto constitui, a bem dizer,
transferências. É este o caso da generalidade dos seguros de risco, por exemplo, de incêndio, de
acidente de trabalho, etc. No caso de seguros de vida, há, no prémio pago pelos clientes, também
um elemento de poupança, o que apela para um tratamento fiscal idêntico ao que recebem outros
activos em que se fazem aplicações financeiras (…). A tributação do prémio bruto, permitindo
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apenas à seguradora a dedução do IVA contido nas aquisições de bens e de serviços de terceiros, não constituiria, nesta lógica, solução aceitável. Separar, todavia, de modo não arbitrário, a
componente que se relaciona com o serviço da seguradora, como coisa distinta da componente
que se destina a dar solidez financeira ao fundo segurador, ou da componente de poupança, é a
dificuldade técnica principal com que se defronta a tributação pelo IVA das operações de seguro
e de resseguro” (Cfr. “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional”, Ciência e
Técnica Fiscal, 362, 1991, p. 148).
Ora, se a isenção das operações de seguro e resseguro assenta na dificuldade em apurar o valor
acrescentado dos prémios de seguro, o mesmo não ocorre na compra e venda dos salvados, em que
facilmente se determinava tal valor.
E afastada também está a possibilidade de se incluir o negócio dos salvados no âmbito da norma
do n.º 33 do artigo 9º do CIVA, acima transcrita, que inclui duas espécies de «transmissões»: (i) «de
bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta», quando não tenham sido objecto do direito à
dedução; (ii) «de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com a exclusão do direito à dedução
nos termos do n.º 1 do artigo 21º».
Como se refere no Ac. de 19/4/2012, não se inclui na primeira parte da norma, por vários motivos:
(i) a aquisição dos salvados não resulta do cumprimento do contrato de seguro, porque, em caso de
sinistro, a companhia de seguros fica obrigada a pagar uma indemnização, mas tal não implica necessariamente a aquisição dos salvados; (ii) a compra e venda dos salvados, apesar de complementar dos
seguros, é uma actividade meramente eventual que pode ser despenhada por outras entidades; (iii) a
norma refere-se a uma “actividade isenta” e não a “operação isenta”, como é o caso da compra e venda
de salvados; (iv) mesmo que a compra do salvados decorresse das cláusulas do contrato de seguro, ainda
assim só a aquisição poderia eventualmente beneficiar de isenção de IVA, caso se entendesse que não
tem subjacente um preço, mas sim o pagamento do prémio de seguro; (v) no caso do transmitente da
propriedade do salvado ser um particular sujeito passivo de IVA, está fora da incidência do imposto,
pelo artigo 1º do CIVA, faltando o pressuposto de que se trate de um bem que não tenha sido objecto
do direito à dedução.
E também não está ao alcance da segunda parte da norma, porque, como se refere no referido
acórdão, citando o artigo de Maria Odete Oliveira: (i) «(…) escapando à incidência do imposto,
a entrega da viatura sinistrada à seguradora pelo segurado, não se poderá com propriedade dizer
que a seguradora a adquiriu sem que tenha havido exercício do direito a dedução. Este direito de
dedução é do IVA suportado. Se não houve IVA suportado nunca poderá falar-se em exercício ou
não do respectivo direito a dedução»; (ii) «a estender-se o âmbito da isenção prevista no n.º 33
do art. 9º do CIVA, no sentido do defendido na jurisprudência do Acórdão do STA, que serviu de
fundamento à sentença “a quo”, implicaria aceitar-se que sempre que um qualquer sujeito passivo,
uma vez que o preceito é de aplicação genérica, adquirisse um qualquer bem a um particular estaria
em condições de isentar a sua posterior transmissão. Ora, acontece que, no caso mais frequente
de comercialização de bens em segunda mão, em que os bens são adquiridos a particulares com
intenção de os voltar a reintroduzir no circuito da comercialização, foi necessário prever uma disposição especial para cobrir tais situações, que não ficaram desta forma isentas de IVA. A questão
foi objecto da emissão de directiva própria (Directiva 94/5/CE do Conselho, de 14 de Fevereiro de
1994 (7ª Directiva de IVA), transposta para o direito interno por força do Decreto-Lei n.º 199/96,
de 18 de Outubro. Segundo o regime decorrente da mencionada Directiva, nas situações em que o
segurado seja um particular ou um sujeito passivo que não deduziu o IVA suportado aquando da
aquisição do veículo aplica-se à venda pela companhia de seguros o regime da margem, uma vez
que se verifica também aqui de bens usados adquiridos para venda»; (iii) acresce que, no caso particular da aquisição/venda de salvados, o alargamento do âmbito da isenção levaria a questionar se
o mesmo seria igualmente extensível às demais actividades conexas ou complementares previstas
no art. 8º, nº1, do Decreto-Lei n.º 94-B/98 (2ª parte), uma vez que também em relação às mesmas
se pode argumentar que ocorrem ainda no seguimento ou decorrência do pagamento do prémio do
seguro e no quadro dos contratos de seguros, entendido num sentido amplo.
Em suma: a aquisição e venda de “salvados” pelas companhias de seguros é uma actividade complementar das operações de seguro e resseguro não incluída nas normas de isenção de IVA previstas
nos nºs 28º e 32º do CIVA.
4. Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e julgar improcedente
a impugnação, com a consequente manutenção das liquidações impugnadas.
Custas pela recorrida nesta e na 1ª instância.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Questão
de direito.
Sumário:
Suscitando o recorrente questão de facto da qual pretende 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 685/12-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………………….., com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, julgou improcedente a reclamação apresentada contra
o despacho de recusa da petição de oposição à execução proferido pela secretária de justiça daquele
Tribunal.
1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. A oposição à execução fiscal deve entender-se como um articulado específico em face da classificação petição inicial/contestação porque tem um prazo peremptório de 30 dias para ser apresentada.
2. Com efeito, a oposição à execução fiscal terá de considerar-se como uma contestação e não
petição inicial, por existir um prazo em curso.
3. Assim, o recorrente para usufruir do pedido de apoio judiciário na modalidade de dispensa de
taxas de justiça e demais encargos com o processo não tinha outra forma de o fazer que não fosse juntar
à oposição à execução fiscal documento que comprovasse que requereu o pedido de apoio judiciário.
4. Aliás, não há qualquer garantia que a Segurança Social decida sobre o pedido de protecção
jurídica em prazo útil, para respeitar o prazo peremptório de 30 dias para a oposição à execução fiscal.
5. No caso em apreço, a decisão dos serviços da Segurança Social só foi comunicada ao recorrente
em 07/11/2011 — após audiência prévia.
6. O tribunal a quo ao pretender que o recorrente juntasse à oposição à execução fiscal comprovativo do pagamento da taxa de justiça ou da concessão do apoio judiciário, inviabiliza o recurso ao
apoio judiciário na modalidade em causa e face ao prazo de 30 dias da Oposição.
7. A não admissão da oposição à execução fiscal do recorrente violou os arts. 467º, n.º 5 do CPC
e arts. 24º, nºs. 2 e 3, art. 29º n.º 2 e 5 do DL 34/2004, de 29 de Julho.
8. Representa também uma violação ao art. 20º da CRP, porquanto a todos é assegurado o acesso
ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo
a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.
9. Configura também uma limitação profunda na hipótese de discussão dos direitos do recorrente,
responsável por reversão em dívida fiscal de sociedade de que é sócio.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida, admitindo-se a
oposição à execução fiscal e determinando-se o seu ulterior prosseguimento.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este Tribunal veio, por acórdão de 3/5/2012
(fls. 80 e sgts.), a declarar a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
por este apenas versar matéria de direito, declarando competente para dele conhecer o STA.
1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador-Geral Adjunto remete para o anterior
Parecer do MP emitido no TCA Norte, no sentido da procedência do recurso.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A decisão recorrida é do teor seguinte:
«A………………., contribuinte n.º ……………………, com domicílio fiscal no
…………………………………, vem reclamar contra o despacho de recusa da petição de Oposição
à Execução proferido pela Secretária de Justiça deste Tribunal com fundamento em que a petição
(subscrita pela respectiva mandatária) «não juntou documento comprovativo do prévio pagamento da
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taxa de justiça devida pelo impulso processual, ou documento que ateste a concessão do benefício de
apoio judiciário».
Compulsados os autos, atento nomeadamente o teor do despacho de recusa, não vemos que o
mesmo mereça censura. Senão vejamos.
A alínea d) do n.º 1 do art. 80º do CPTA impõe a recusa de recebimento quando “não tenha sido
junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial ou o documento que
ateste a concessão de apoio judiciário”. Sem mais acrescentos nesta matéria. O que quer dizer que a
lei é taxativa, isto é, se a petição inicial não vem acompanhada de documento comprovativo do prévio
pagamento de taxa de justiça ou de documento que ateste a concessão de apoio judiciário deve ser
recusada. Forçoso é, pois, concluir que o legislador quis aqui a recusa pura e simples da p.i. desde que
não venha acompanhada daqueles documentos comprovativos do pagamento ou da isenção da taxa.
Ademais, diga-se, em similitude com o que acontece no art. 474º do CPC. E não se olvide que estamos
aqui a discutir normas processuais de recusa de petição inicial, não se configurando no caso qualquer
discussão de normas tributárias de taxa de justiça.
E a doutrina assim o entende também. Atente-se na anotação de Aroso de Almeida e Carlos Cadilha
ao art. 80º do CPTA, in “Comentário ao CPTA”:
“No que concerne aos elementos que devem instruir a petição, nos termos do art. 79º, apenas a
falta do documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça ou da concessão do apoio judiciário
determina a recusa da petição pela secretaria. De notar que a disciplina do CPTA se compagina, neste
ponto, com o regime decorrente da alínea f) do artigo 474º do CPC (na redacção da Lei n.º 30-D/2000,
de 20 de Dezembro), conhecendo uma excepção no caso de ter sido requerida a citação urgente se se
encontrar pendente o pedido de apoio judiciário, caso em que, nos termos do n.º 5 do artigo 467º do
CPC, o autor deve efectuar o pagamento da taxa de justiça inicial no prazo de 10 dias a contar da data
da notificação da decisão que indefira o pedido de apoio judiciário – cfr. artigo 467º, n.º 4, do CPC”.
Também a jurisprudência por aí caminha. Na verdade, no sentido por nós propugnado decidiu já o
Ac. do STA de 24/05/06, rec. 173/06, em caso similar de recusa de petição de impugnação judicial, em
que igualmente tinha sido junto comprovativo só do pedido de concessão de apoio judiciário. A recusa
só não teria lugar, adita o aresto, se o processo fosse de natureza urgente, ou se o prazo de caducidade
para a interposição da acção estivesse prestes a esgotar-se, ou se o autor pedisse a citação urgente do réu
e tivesse requerido a concessão do apoio judiciário, sem que lhe tivesse sido comunicada a respectiva
decisão, casos em que, invocando-se tais circunstâncias, bastaria para a aceitação da petição a junção
de documento comprovativo do pedido, como manda o n.º 4 do art. 467º do CPC.
No caso concreto em apreciação, a Oposição à Execução não tem carácter de processo urgente,
nem pelo Autor vinha alegada qualquer situação de urgência. Pelo que não sendo caso de isenção
subjectiva ou objectiva de custas, deve ser recusado, tal como in casu aconteceu, o recebimento da
petição de “Oposição à Execução” pois que não veio acompanhada de documento comprovativo do
pagamento da taxa de justiça inicial ou de concessão de apoio judiciário, como resulta do disposto
no art. 80º, n.º 1, al d), do CPTA. Só é legalmente aceitável a substituição dos documentos comprovativos de pagamento de taxa de justiça ou de concessão de apoio judiciário pelo comprovativo de
apresentação do pedido de apoio judiciário nos casos de (1) requerimento de citação urgente ao abrigo
do art. 478º do CPC; (2) falta, à data da apresentação da petição em juízo, menos de cinco dias para o
termo do prazo de caducidade; (3) ocorrer outra razão de urgência, nos termos do art. 467º, n.º 4, do
CPC, devendo tais situações serem invocadas e fundamentadas, casos estes que manifestamente não
ocorrem na situação sob análise.
Termos em que não é de revogar o acto de recusa praticado pela Secretaria deste Tribunal, antes
sim se impõe a improcedência da reclamação apresentada com as legais consequências, o que se determina.
Em conformidade com o exposto, julgo improcedente a reclamação apresentada, com as legais
consequências.»
3. Como se referiu o Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente, em razão
da hierarquia, para decidir o presente recurso, declarando competente para o efeito a Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo.
Todavia, no próprio acórdão em que declarou a respectiva incompetência, o TCA Norte acaba por
fixar a matéria de facto que entende relevante para a decisão, nos termos seguintes:
«Com interesse para a decisão, acorda-se em julgar provada a seguinte matéria de facto que no
despacho recorrido se não encontra autonomizada:
1. A……………………, foi citado, a 11 de Julho de 2011, na qualidade de devedor subsidiário
(revertido) no âmbito do processo de execução fiscal n.º n.”2437200801013971, pendente nos Serviços
de Finanças de Peso da Régua, processo em que é executada a «Sun Taps, artigos Sanitários, Lda.» [cfr.
fls. 29 e 30 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido].
2. Por fax enviado a 12 de Setembro de 2012 e na mesma data recebido no referido Serviço
de Finanças, o referido A…………………. apresentou oposição tendo, no dia imediato, entrado no
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mesmo Serviço o respectivo original [cfr. fls. 6 a 25 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido].
3. Com a oposição mencionada, o oponente juntou documento comprovativo de que havia apresentado nessa mesma data «Requerimento de Protecção Jurídica» na Segurança Social [cfr. fls. 16 e
27 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido].
4. A 21 de Setembro de 2011, e na sequência de despacho nesse sentido emitido pelo Chefe do
Serviço de Finanças de Peso da Régua, foram os autos remetidos ao Tribunal Administrativo e Fiscal
de Mirandela [cfr. fls. 29 já dado por reproduzida].
5. A 26 de Setembro de 2011, data em que os autos deram entrada no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Mirandela, a Secretária de Justiça recusou a oposição nos seguintes termos:
«RECUSA DE PETIÇÃO INICIAL
Ref. - “Oposição à execução”
Entrada n.º 32383 de 26 de Setembro de 2011
A……………………… apresentou no Serviço de Finanças de Peso da Régua, petição inicial de
“Oposição à Execução” em 12/09/2011, que eu entrada neste Tribunal no dia 26 de Setembro, sob o
registo n.º 32383 a qual não reúne todos os requisitos necessários à sua distribuição:
- Não juntou documento comprovativo de prévio pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso
processual, ou documento que ateste a concessão do benefício de apoio judiciário.
Pelo exposto, nos termos do art. 80º n.º 1 alínea d) e n.º 2 do CPTA ex vi art. 2º alínea d) do C.P.P.T.
recusa-se a presente petição inicial.» [cfr. fls. 32 dos autos].
6. Notificado da referida recusa, o oponente apresentou reclamação para o Juiz tendo a mesma
sido julgada improcedente nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 44-46, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido.
7. Com a reclamação o ora Recorrente juntou cópia da decisão de deferimento do pedido de
apoio judiciário proferida a 4 de Novembro de 2011 [cfr. fls. 65 dos autos, cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido].»
4.1. É certo que a questão atinente à competência é prévia às demais, pois que a sua eventual
procedência prejudicará, precisamente, o conhecimento de qualquer outra (cfr. n.º 2 do art. 16º do CPPT
e arts. 101º e segts. do CPC), 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).
Ora, tal como resulta da alínea b) do art. 26º e da alínea a) do art. 38º do ETAF (na redacção da
Lei 107-D/2003 de 31.12) e do n.º 1 do art. 280º do CPPT), 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.
E embora para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, haja que atentar, em
princípio, apenas no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por aquelas 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), não deixa de ser necessário confrontar as Conclusões com
a própria substância das alegações do recurso, nomeadamente, se nestas se afrontar expressamente a
factualidade que suporta a decisão.
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.
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E para efeitos da mesma competência, há, ainda, que atentar, sendo caso disso, se em sede de
contra-alegações, vem requerida a ampliação do âmbito do recurso ao abrigo do disposto no art. 684º-A
do CPC.
4.2. No caso vertente, o recorrente, na Conclusão 5ª alega que «No caso em apreço, a decisão
dos serviços da Segurança Social só foi comunicada ao recorrente em 07/11/2011 — após audiência
prévia», pretendendo dessa factualidade extrair consequência jurídica para a posição que sustenta, pois
que, reportando a tal data, alega (cfr. Ponto 8 das alegações de recurso) que caso «…aguardasse pela
notificação do deferimento ou indeferimento do pedido de protecção jurídica já teria decorrido o prazo
para deduzir Oposição e, consequentemente, caducado o seu direito de oposição» e que «… o tribunal
a quo ao pretender que o recorrente juntasse à oposição à execução fiscal comprovativo do pagamento
da taxa de justiça ou da concessão do apoio judiciário, inviabiliza o recurso ao apoio judiciário na
modalidade em causa e face ao prazo de 30 dias da Oposição».
Ou seja, naquela conclusão (5ª) o recorrente invoca facto em que a decisão recorrida não assenta
(aliás, nem sequer o referencia), invocando erro de julgamento por não ter sido considerada a solução
jurídica que, no seu entendimento, deveria resultar caso essa factualidade tivesse sido ponderada.
4.3. É certo que o TCAN entendeu que a questão a apreciar no recurso se reconduz a uma questão exclusivamente jurídica, já que, atentas as conclusões da alegação de recurso, o objecto deste «…
está circunscrito à questão de saber se o despacho recorrido que confirmou a recusa pela Secretária do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela de uma petição inicial de oposição á execução fiscal,
acompanhada de documento comprovativo de pendência de pedido de concessão de apoio judiciário
com o fundamento de que não foi comprovado o pagamento prévio da taxa de justiça inicial, nem a
concessão do apoio judiciário, enferma de erro de julgamento.»
Todavia, com o devido respeito, afigura-se-nos que face ao que se deixou dito, não é de aceitar o
entendimento preconizado pelo TCAN.
E de todo o modo, também não se vê que o despacho recorrido tenha assentado em toda a factualidade que o acórdão do TCAN entendeu «julgar provada» e no despacho recorrido se não encontrava
autonomizada.
Nomeadamente, não se vê que o facto ora alegado na citada Conclusão 5ª (relativo à data —
7/11/2011, após audiência prévia — em que a decisão dos serviços da Segurança Social foi comunicada
ao recorrente) tenha sido relevado pelo despacho recorrido.
Com efeito, do teor do despacho recorrido (acima transcrito) infere-se que os factos que aí foram
tidos como relevantes para a confirmação da recusa da PI, foram apenas os seguintes:
- o despacho de recusa da PI proferido pela Secretária de Justiça do Tribunal a quo fundamenta-se
em que à petição (subscrita pela respectiva mandatária) o oponente «não juntou documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso processual, ou documento que ateste
a concessão do benefício de apoio judiciário»;
- o oponente não alegou qualquer situação de urgência;
- o oponente apenas juntou comprovativo de apresentação do pedido de apoio judiciário.
E a conclusão de que assim é, sai reforçada face à necessidade que o TCAN manifestou de proceder
à fixação (no acórdão em que, simultaneamente também declarou a respectiva incompetência em razão
da hierarquia) de outros factos que entende pertinentes para a decisão, embora acentue que esses factos
já constam do despacho recorrido, (1) o que, como se viu, não parece suceder.
Daí que, sendo a questão da competência de apreciação prévia em relação às demais, a própria
necessidade de, previamente à apreciação daquela, se fixarem factos que não respeitam em exclusivo
a essa questão da competência, pareça, igualmente, levar à conclusão de que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.
Neste contexto, afigure-se-nos que o recorrente suscita questões atinentes à prova, ou seja,
que a aludida Conclusão 5ª se traduz em alegação que envolve a apreciação de matéria de facto
em que não se suportou o despacho recorrido, o que obsta à conclusão de que «a apreciação e
decisão do recurso passa, em exclusivo, pelo tratamento de conceitos jurídicos, de matéria jurídica
ou de direito».
Por isso, em suma, também terá de concluir-se 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, a tanto não obstando o facto de já existir
no processo decisão do TCA Norte sobre a questão da competência hierárquica.
Com efeito, tal não é impeditivo da presente decisão em sentido divergente, sendo que, nessas
situações, prevalece a decisão do Tribunal de hierarquia superior, como estabelece o n.º 2 do artigo 5º
do ETAF e sendo, ainda, 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, esta questão prévia, 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).
Notifique e remeta-se o processo ao TCAN, para o qual o recorrente inicialmente já interpôs o
recurso.
Sem custas, por não serem devidas.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) Imediatamente antes da fixação dos factos, o acórdão do TCAN exara: «Com interesse para a decisão, acorda-se em
julgar provada a seguinte matéria de facto que no despacho recorrido se não encontra autonomizada»; e, mais adiante, exara,
ainda, o seguinte: «Expostos os factos pertinentes para a apreciação da questão posta neste recurso e que foram atendidos na
decisão impugnada, importaria agora decidir (…)».

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Reclamação para a conferência. Despacho de não admissão de pedido de reforma de
acórdão. Intempestividade. Processo urgente.
Sumário:
Não se encontrando definidas no CPPT as consequências processuais da atribuição
do carácter de urgência, em matéria de recursos jurisdicionais, designadamente
no que toca aos prazos processuais a observar, impõe-se a aplicação da regra da
redução a metade desses prazos, como decorre do disposto no artigo 147.º do CPTA,
por força do disposto no artigo 2.º, alínea c) do CPPT.
Processo n.º 740/12-30.
Recorrente: Rui Miguel Pires Teixeira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 - A Fazenda Pública, recorrida nos presentes autos, vem reclamar para a Conferência do despacho da relatora de fls. 358, frente e verso, que, por intempestividade, não lhe admitiu o pedido de
reforma do Acórdão deste Supremo Tribunal de 11 de Julho de 2012, proferido nos presentes autos (a
fls. 306 a 316).
A reclamante fundamenta a reclamação nos termos seguintes (fls. 373/377 dos autos):
1. Entendeu a Ex.ª Sra. Conselheira Relatora não admitir o pedido de reforma do Acórdão apresentado pela Fazenda Pública, por entender não ser tempestivo;
2. No despacho ora reclamado salienta a natureza urgente do processo e em face disso, entende
que o prazo de 10 dias para pedir a reforma do Acórdão, nos termos do art. 153.º do CPC, se reduz a
metade, “ou seja, 5 dias, ex vi do disposto no art. 147.º do CPTA (aplicável ex vi do disposto na alínea c)
do art. 2.º do CPPT (...))”
3. Nesse sentido considerou que o prazo terminou no dia 21 de Julho de 2012, o qual por ser sábado, se transferiu para o dia 23 de Julho; e que o pedido de reforma ao ter registo de entrada no STA
no dia 27 de Julho foi apresentado para além do prazo.
4. O Despacho ora recorrido, considerou que o prazo geral de 10 dias constante do artigo 153.º do
CPC é reduzido a metade, por força da aplicação do artigo 147.º do CPTA (aplicável ex vi do disposto
na alínea c) do art. 2.º do CPPT.).
5. Ora, salvo o devido respeito, contrariam ente ao decidido, no que se refere à contagem de prazos processuais no Processo Judicial Tributário, não existe qualquer omissão, que requeira a aplicação
supletiva das regras do CPTA, como se procurará demonstrar.
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6. Dispõe o artigo 20.º do CPPT sob a epígrafe: “Contagem dos prazos” no n.º 2 o seguinte: «2
— Os prazos para a prática de actos no processo judicial contam-se nos termos do Código de Processo
Civil.»
7. E no que se refere aos prazos de Recurso, estabelece o artigo 281.º do CPPT: «Os recursos são
interpostos, processados e julgados como os agravos em processo civil.»
8. Destaca-se ainda o artigo 153.º do CPC n.º 1, que por sua vez, determina: «Na falta de disposição especial, é de dez dias o prazo para as partes requererem qualquer acto ou diligência, arguirem
nulidades, deduzirem incidentes ou exercerem qualquer outro poder processual; e também é de 10 dias
o prazo para a parte responder ao que for deduzido pela parte contrária.»
9. Ora, em face das disposições legais citadas verificamos que, está expressamente determinado
no CPPT, que as regras processuais aplicáveis são as do CPC, não se colocando qualquer dúvida relativamente aos prazos para a prática de actos processuais em processos judiciais tributários de natureza
urgente.
10. Esse prazo é de dez dias, conforme as regras do processo civil, as quais são aplicáveis por
força dos artigos 20.º e 281.º do CPPT.
11. Por tudo o que ficou exposto, se sustenta que não existe fundamento, para apelar à aplicação
das regras subsidiárias, nomeadamente do artigo 147.º n.º 2 do CPTA (ex vi da alínea c) do artigo 2.º
do CPPT) como se existisse uma omissão que não estivesse expressamente prevista nas normas processuais tributárias.
12. Por outro lado, o CPPT no seu artigo 283.º, no que se refere aos processos urgentes apenas
determinou que «Os recursos jurisdicionais nos processos urgentes serão apresentados por meio de
requerimento juntamente com as alegações no prazo de 10 dias.»
13. Ou seja, esta é a única excepção que foi feita ao determinado no artigo 281.º que manda que
os «Os recursos serão interpostos, processados e julgados como os agravos em processo civil.»
14. Não existe, assim, omissão que obrigue à aplicação, do n.º 2 do artigo 147.º do CPTA, como
é feito pelo despacho reclamado.
15. Razão pela qual, a Fazenda Pública, salvo o devido respeito, entende que, para requerer a
reforma da decisão, se aplicam as regras do Processo Civil, e portanto dispunha de 10 dias para o fazer.
16. Além do mais, não está claro do teor do n.º 2 do artigo 147.º CPTA, seja regulamentador dos
prazos para as partes, ou se antes, será apenas regulador dos prazos a praticar pela secretaria, ou da
tramitação do processo.
17. Acresce que, a interpretação das supra citadas disposições legais que foi feita pelo despacho
proferido é, salvo o devido respeito, claramente violador do princípio constitucional do acesso ao direito
consagrado no artigo 20.º da CRP.
18. Diz o n.º 5 do artigo 20.º CRP sob a epígrafe «Acesso ao Direito e tutela jurisdicional efectiva» “(...) n.º 5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos
procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e
em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.”
19. De facto, se o legislador não entendeu reduzir a metade, os prazos de recurso nos recursos
jurisdicionais apresentados em processos de natureza urgente, e determina que os recursos seguem as
regras do processo civil, então a interpretação dada pelo despacho reclamado aos artigos 20.º, 281.º,
2.º c) do CPPT e 147.º n.º 2 do CPTA, é claramente violadora do princípio constitucional do acesso à
justiça, por estar a limitar ilegalmente, o prazo de apresentação do pedido de reforma.
20. Assim, quer por a interpretação e aplicação dos referidos normativos ser ilegal, quer por não ter
correspondência com o princípio constitucionalmente consagrado do Acesso à justiça, deve o despacho
ser declarado nulo, e ser considerado que o pedido é tempestivo.
21. Mesmo que assim não se entenda, sempre se dirá que, o pedido de reforma apresentado pela
Fazenda pública ainda podia ter sido praticado, por ter dado entrada via FAX de 26/07/2012 (cfr. doc.
1 que se junta). O dia 26 de Julho corresponde ao terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo, que
foi dia 23 de Julho.
22. Razão pela qual, nos termos do artigo 145.º n.º 5 do CPC o acto pode ser praticado nos três dias
úteis subsequentes, mediante o pagamento de uma multa. Sendo certo que nos termos do acima disposto,
a Fazenda pública praticou o acto dentro do prazo de multa, não pode ser impedida de o praticar.
23. Além do que, ao defender que o prazo aplicável à situação dos autos é de dez dias, encontra-se
justificado o motivo pelo qual a Fazenda Pública não requereu logo, a emissão de guias para pagamento
da respectiva multa.
24. Pelo que, caso se entenda que o prazo para apresentar o pedido de reforma, era apenas de 5
dias, deve ser-lhe dada a possibilidade de efectuar o pagamento da referida multa.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.as, se requer seja deferida a presente
reclamação e que sendo proferido Acórdão sobre esta matéria se revogue o despacho da Exm.ª Sr.ª
Relatora, proferido a fls. 358, com o consequente conhecimento do pedido de reforma.
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2 — Contra-alegou o recorrente, nos termos de fls. 466 a 487, defendendo a manutenção do despacho reclamado, o não conhecimento ou o indeferimento do pedido de reforma do acórdão proferido
nos presentes autos e a condenação da Fazenda Pública como litigante de má-fé.
Cumpre decidir.
- Fundamentação 3 — Questões a decidir
Importa averiguar, em primeiro lugar, se, como alegado, o despacho recorrido - de não admissão,
por intempestividade, do pedido de reforma do acórdão proferido nos presentes autos —, cometeu erro
de julgamento ao julgar aplicável o disposto no artigo 147.º n.º 2 do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos - CPTA (ex vi da alínea c) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário - CPPT).
Concluindo-se no sentido do acerto da decisão, haverá que conhecer da alegada inconstitucionalidade da interpretação sufragada no despacho recorrido, bem como a questão de saber se não deve ser
admitido o pedido de reforma mediante o pagamento de multa processual.
Haverá, finalmente, que conhecer do pedido de condenação da Fazenda Pública como litigante
de má-fé.
4 — Do despacho reclamado
É do seguinte teor o despacho reclamado (fls. 358, frente e verso, dos autos):
«A Fazenda Pública vem, a fls. 330 a 333 dos autos, requerer a reforma do Acórdão proferido nos
presentes autos e constante de fls. 306 a 316.
O acórdão cuja reforma requer foi proferido em 11 de Julho de 2012, notificado pela secretaria,
por carta registada, em 13 de Julho de 2012 (cfr. fls. 318/319 dos autos), pelo que se considera notificado em 16 de Julho de 2012.
Ora, dada a natureza urgente do processo no qual foi proferido o acórdão, que se entende estender-se
também à fase recursiva, o prazo geral para requerer a reforma — de 10 dias, nos termos do artigo 153.
º do CPC — reduz-se a metade, ou seja, 5 dias, “ex vi” do disposto no artigo 147.º do CPTA (aplicável “ex vi” do disposto na alínea c) do art.º 2.º do CPPT, como decidido por Acórdão deste Supremo
Tribunal de 13 de Maio de 2009 (rec. n.º 47/09), proferido em caso idêntico.
Ora, o prazo para requerer a reforma terminaria, assim, no dia 21 de Julho de 2012 que, sendo
sábado, se transferiu para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, o dia 23 de Julho de 2012 (art.º 254.º,
n.º 2 do CPC).
Assim, tendo o pedido de reforma do acórdão dado entrada neste Supremo tribunal, via fax, no
dia 27 de Julho de 2012, constata-se que deu entrada neste Tribunal já para além do prazo, sendo, por
isso, intempestivo.
Assim, por intempestividade, se indefere o pedido de reforma do acórdão.
Lx, 5 de Setembro de 2012».
5 — Apreciando
5.1 Da não admissão, por intempestividade, do pedido de reforma do acórdão e da sua alegada
inconstitucionalidade.
Pretende a reclamante que seja revogado o despacho de não admissão do pedido de reforma que
apresentou, por alegada ilegalidade deste, ao considerar aplicável ao prazo para deduzir pedido de
reforma em processo urgente o disposto no n.º 2 do artigo 147.º do CPTA, aplicável ex vi da alínea c)
do artigo 2.º do CPPT, nos termos do qual: «Os prazos a observar durante o recurso são reduzidos a
metade e o julgamento pelo tribunal superior tem lugar, com prioridade sobre os demais processos, na
sessão imediata à conclusão do processo para decisão».
Alega a recorrente que contrariamente ao decidido, no que se refere à contagem de prazos processuais no Processo Judicial Tributário, não existe qualquer omissão, que requeira a aplicação supletiva
das regras do CPTA, pois que em face do disposto nos artigos 20º e 281.º do CPPT e 153.º do CPC, se
há-de concluir que está expressamente determinado no CPPT, que as regras processuais aplicáveis são
as do CPC, não se colocando qualquer dúvida relativamente aos prazos para a prática de actos processuais em processos judiciais tributários de natureza urgente, sendo esse prazo de dez dias, conforme
as regras do processo civil, as quais são aplicáveis por força dos artigos 20.º e 281.º do CPPT e não
existe fundamento, para apelar à aplicação das regras subsidiárias, nomeadamente do artigo 147.º n.º 2
do CPTA ex vi da alínea c) do artigo 2.º do CPPT) como se existisse uma omissão que não estivesse
expressamente prevista nas normas processuais tributárias.
Vejamos.
O entendimento sufragado no despacho recorrido foi o adoptado no Acórdão deste Supremo
Tribunal de 13 de Maio de 2009, proferido no recurso n.º 47/09, como aliás se cita no despacho reclamado, e cujo entendimento, quanto à existência no CPPT de lacuna carecida de integração quanto às
consequências processuais da atribuição do carácter de urgência, em matéria de recursos jurisdicionais,
designadamente no que toca aos prazos processuais a observar, se subscreveu no despacho reclamado
e aqui se reitera.
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Consignou-se no referido Acórdão, em resposta a alegações similares às invocadas na presente
reclamação:
«É incontroverso que no CPPT não se encontram definidas todas as consequências processuais
da atribuição do carácter de urgência, em matéria de recursos jurisdicionais, designadamente no que
toca aos prazos processuais que importa respeitar.
Na verdade, ao invés do entendimento da reclamante, inexiste norma expressa no CPPT quanto
a essa matéria.
Concretizando, o invocado n.º 2 do artigo 20.º do CPPT nada dispõe a respeito dos prazos a observar nos recursos jurisdicionais, posto que apenas se reporta ao modo como os prazos para a prática
de actos no processo judicial se devem contar, o que é coisa bem diversa.
De igual modo, a previsão constante do artigo 281.º do CPPT em nada interfere com a constatação
da predita omissão normativa.
Como assim, impõe-se a aplicação supletiva do artigo 147º, n.º 2 do CPTA, de acordo com o qual
os prazos a observar nos recursos são reduzidos a metade, por força do disposto no artigo 2º, alínea c)
do CPPT que prevê a aplicação nos casos omissos das “normas sobre a organização e processo nos
tribunais administrativos e fiscais”, norma esta que tem prevalência sobre o CPC- alínea e) do mesmo
dispositivo legal- cfr, neste sentido acórdão de 28/05/08, no recurso n.º 806/07 e Jorge Lopes de Sousa,
in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls.794, anotação 3 ao artigo 283. do CPPT.
Insurgindo-se ainda contra a aplicação dessa norma (ex vi do artigo 2.º, alínea c) do CPPT), vem a
recorrente defender ainda que tal seria inconstitucional por violação do princípio da segurança jurídica,
na sua dimensão violadora do direito a um processo justo e equitativo.
Limita-se, no entanto, a invocar o “nomen juris” desses direitos constitucionalmente consagrados,
a tal respeito não desenvolvendo qualquer esforço argumentativo no sentido de demonstrar a respectiva
violação. Neste contexto, sendo certo não se descortina, em abstracto, que por mero efeito da redução
de prazos processuais para metade em certos casos resulte uma intolerável contracção dos direitos e
garantias a uma tutela judicial efectiva, a aludida alegação de inconstitucionalidade tem necessariamente de improceder. Por último, cumpre referir que o disposto no artigo 11.º do CC, ao determinar
que as normas excepcionais não comportam aplicação analógica, não reveste qualquer relevância no
caso que nos ocupa.
Com efeito, no caso a aplicação do regime consagrado no n.º 2 do artigo 147.º do CPTA não resulta
duma mera operação analógica, mas antes constitui uma decorrência dum apelo a direito subsidiário
que se mostra legitimada pela norma remissiva da alínea c) do artigo 2.º do CPPT, sendo certo que
constitui o regime regra para os processos urgentes e desse âmbito não sai ao considerar-se aplicável
no processo tributário». (fim de citação)
É este julgamento que aqui se reitera, pelos fundamentos constantes do acórdão citado e transponíveis para o caso dos autos, em tudo similar, havendo em consequência julgar que o despacho reclamado,
ao julgar intempestivo o pedido de reforma do acórdão, nenhuma censura merece nem viola o disposto
no artigo 20.º n.º 5 da Constituição da República.
5.2. Da admissibilidade do pedido de reforma mediante o pagamento de multa processual.
Invoca ainda a reclamante, subsidiariamente, que caso se entenda que o prazo para apresentar o
pedido de reforma, era apenas de 5 dias, deve ser-lhe dada a possibilidade de efectuar o pagamento da
(...) multa processual a que se refere a alínea c) do n.º 5 do artigo 145.º do CPC, porquanto o pedido
de reforma apresentado pela Fazenda Pública ainda podia ter sido praticado, por ter dado entrada via
FAX de 26/07/2012 - o dia 26 de Julho corresponde ao terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo,
que foi dia 23 de Julho.
Tem razão, neste segmento, a reclamante Fazenda Pública.
Embora no despacho reclamado se tenha consignado que o pedido de reforma do acórdão deu
entrada neste Supremo Tribunal, via fax, no dia 27 de Julho de 2012 e tal data corresponda à dos carimbos de entrada do referido fax que se encontram a fls. 322 e 323 dos autos, consta das mesmas que
o fax foi ainda expedido no dia 26/07/2012, constando do respectivo relatório de envio, a fls. 327, que
terá sido recepcionado às 20:50 daquele dia 26/07.
Ora, se o prazo de 5 dias para requerer a reforma do acórdão terminava no dia 21 de Julho de
2012 que, sendo sábado, se transferiu para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, para o dia 23 de Julho
de 2012, o pedido de reforma que chegou ao STA via fax ainda no dia 26/07/2012 deu entrada ainda
no terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo, pelo que se a reclamante vier a pagar a multa a que
se refere a alínea c) do n.º 5 do artigo 145.º do CPC no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado do
presente Acórdão, deverá conhecer-se do pedido de reforma, pois que a Fazenda Pública não pagou
a multa oportunamente em razão do seu entendimento de que o prazo aplicável era o previsto no artigo 153.º do CPC, sem qualquer redução.
Defere-se, pois, nesta parte, a reclamação deduzida, havendo que tomar conhecimento do pedido
de reforma se no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado do presente acórdão for paga a multa processual devida e junto ao processo o comprovativo do respectivo pagamento.
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5.3. Do pedido de condenação da Fazenda Pública como litigante de má-fé.
Em resposta à presente reclamação, veio o recorrente, nas suas contra-alegações, pedir, além do mais,
que nos termos e para os efeitos previstos no artigo 456.º e seguintes, do CPC, seja a Recorrida/reclamante
condenada como litigante de má-fé, com todas as consequências legais daí resultantes, designadamente,
no que se refere à condenação em multa a fixar por este Tribunal e, ainda, em indemnização a pagar ao
recorrente, porquanto, alegada e designadamente, deduziu, com dolo, pretensão cuja falta de fundamento
não devia, nem podia ignorar bem como fez do processo e dos meios processuais que a lei lhe disponibiliza um uso manifestamente reprovável, com o fim de, sem fundamento sério, protelar o trânsito em
julgado da decisão (cfr. contra-alegações, a fls. 479 e 480 dos autos e respectivas conclusões PP) a WW).
Embora o recorrente venha alegar que a Fazenda Pública, nos presentes autos, dolosamente adoptou
todas as condutas que, nos termos do n.º 2 do artigo 456.º do CPC, caracterizam a litigância de má-fé,
não resulta dos autos nem o dolo da Fazenda, nem que o seu comportamento mereça censura.
O facto de existir acórdão anterior deste Supremo Tribunal consignando o entendimento que se
adoptou no despacho reclamado não impede que, legitimamente, as partes possam discordar do decidido
e procurar convencer o tribunal a adoptar entendimento diverso. Está, também, por demonstrar que, no
processo, a Fazenda Pública tenha ido além da defesa convicta dos interesses postos por lei a seu cargo,
não usando anormalmente, antes normalmente e de forma cordata aliás, os meios processuais ao seu dispor.
A alegação de litigância de má-fé da Fazenda Pública é, pois, absolutamente desprovida de fundamento e carecida de qualquer razoabilidade.
O pedido de condenação em litigância de má-fé é, pois, de improceder.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em confirmar o despacho reclamado quanto à intempestividade do
pedido de reforma do acórdão, deferindo, porém, a reclamação no que concerne ao conhecimento do
pedido de reforma mediante o pagamento da multa processual a que se refere a alínea c) do n.º 5 do
artigo 145.º do CPC, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado do presente Acórdão, mais se julgando
improcedente o pedido do recorrente de condenação da Fazenda Pública como litigante de má-fé.
Custas pelas partes, em função do decaimento, fixando-se a taxa de justiça em 2 UC.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce
Neto — vencida conforme declaração anexa.
VOTO DE VENCIDA
Apesar do devido respeito pela tese que fez vencimento quanto à inadmissibilidade, por intempestividade, do pedido de reforma do acórdão, não a acompanho por estar fortemente convencida de que
não há suporte legal para a aplicação, a este recurso jurisdicional de decisão proferida no contencioso
tributário, da norma contida no artigo 147º do CPTA(1) , inserida no Título VII desse diploma legal e
que constitui uma norma especifica para os recursos jurisdicional das decisões proferidas no contencioso
administrativo (arts.º 140º e segs. do CPTA).
No presente caso, estamos perante um recurso jurisdicional de decisão proferida por um tribunal
tributário, cuja tramitação é regulada especificamente pelas normas do CPPT, em conformidade com
o disposto no seu art.º 279.º, alínea b), e, subsidiariamente pelas normas do Código de Processo Civil,
pois o art.º 281º do CPPT impõe, expressamente, que os recursos jurisdicionais no processo judicial
tributário regulado no CPPT são interpostos, processados e julgados como os agravos em processo civil.
Pelo que qualquer omissão normativa terá de ser procurado no Código de Processo Civil.
É o que decorre, também, do disposto no art.º 2.º, alínea e), do CPPT, que manda atender à natureza do caso omisso para eleger a norma a aplicar supletivamente — o CPC ou o CPTA. Estando
em causa a busca de norma adjectiva disciplinadora de prazos em recurso jurisdicional que segue os
termos do agravo em processo civil, ainda que em processos urgente, só podem ser subsidiariamente
aplicáveis as normas do CPC.
E segundo o CPC, a urgência do processo só implica que os processos corram em férias (art. 144.
º n.º 1) e que haja uma diminuição dos prazos para os actos a praticar pela secretaria (art. 166º n.º 1) e
pelos magistrados (art. 160º n.º 2), mas nunca a diminuição dos prazos para a prática de actos pelas partes.
Só se estivesse em causa um recurso jurisdicional de decisão proferida em meio processual acessório comum à jurisdição administrativa e tributária é que se deveria aplicar o art.º 147 do CPTA, pois
segundo o n.º 2 artigo 279º do CPPT esses recursos já são regulados pelas normas do CPTA.
Dulce Neto
(1) O artigo 147º n.º 2 do CPTA dispõe do seguinte modo: «1- os prazos a observar durante o recurso são reduzidos
a metade e o julgamento pelo tribunal superior tem lugar, com prioridade sobre os demais processos, na sessão imediata à
conclusão do processo para a decisão.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Dívida à Segurança Social. Pagamento em prestações. Incumprimento. Prescrição.
Sumário:
I — Nos termos do n.º 5 do artigo 5º deste diploma (Decreto-Lei n.º 124/96) o prazo
de prescrição das dívidas suspende-se durante o período de pagamento em prestações.
II — A prescrição de dívidas à Segurança Social interrompe-se por qualquer diligência administrativa, (de que é exemplo a citação) realizada com conhecimento do
responsável pelo pagamento conducente à liquidação ou à cobrança da dívida.
III — No caso dos autos, ainda que a recorrente enquanto responsável subsidiária só
tenha sido citada para os termos da execução em 12/01/2010, ou seja, mais de 5
anos após o 5º ano posterior ao da liquidação (a autoliquidação deveria ter sido
efectuada até ao dia 15/03/1995- vide fls. 3 dos autos) a dívida é-lhe oponível
porquanto não estamos perante um caso de interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal (única situação prevista no n.º 3 do artigo 48º da LGT)
mas antes perante um caso de suspensão ao abrigo do artigo 5º n.º 5 do referido
Decreto-Lei n.º 124/96.
Processo n.º 761/12-30.
Recorrente: A………………………
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
A………………………….., Contribuinte Fiscal n.º ……………………, com domicílio fiscal na Rua …………….., n.º ….., …………., deduziu oposição ao Processo de Execução Fiscal
n.º 0094199601008765, instaurado conta “Sitim — Empresa de Calçado, Lda.”, CF n.º 503 290 122,
com vista à cobrança de Contribuições para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP,
referentes a 1994 e 1995.
Por sentença de 30 de Janeiro de 2012, o TAF de Aveiro, julgou a oposição improcedente. Reagiu
a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
1. A recorrente, como responsável subsidiária, não se confunde, nem pode confundir com a devedora original.
2. A suspensão do prazo prescricional operada pelo Plano Mateus só pode ser oponível à devedora
originária, na medida em que a aqui recorrente aí não teve sequer conhecimento.
3. Isto porque até ao chamamento à acção executiva fiscal a recorrente, enquanto responsável
subsidiária, encontra-se do lado de fora da relação tributária, por a ela ainda não ter sido chamada.
4. Por conseguinte, não pode a recorrente ver-se privada de invocar todos os direitos que a lei lhe
confere em sua própria defesa.
5. Ou seja, negar-se a possibilidade à recorrente, porque é responsável subsidiária, de invocação
de direitos próprios pelo facto de, sem a sua intervenção ou chamamento, a relação tributária produzir
determinados efeitos jurídicos, é colocá-la numa posição de desigualdade perante a lei, face aos demais
cidadãos.
6. De acordo com o art. 297.º do Código Civil «a lei que estabelecer (...) um prazo mais curto do
que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que 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.
7. Mais, com a norma do n.º 3 do artº 48º da LGT, o legislador terá querido: por um lado, responsabilizar e penalizar os próprios serviços do Estado (Fazenda Pública/Fisco) pelos atrasos e omissões
na citação dos responsáveis subsidiários; por outro, libertar tais responsáveis da obrigação de garantia
pelo decurso do tempo perante as omissões e inacções dos serviços do Estado competentes.
8. Ora, a Lei n. 17/2000, de 8/8, estabeleceu um prazo prescricional de 5 anos (art. 63º, n. 2),
prazo aplicável se mais favorável — art. 297º do CC, o que é o caso.
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9. Após a vigência desta lei e nos cinco anos seguintes, não foi feita qualquer diligência administrativa com conhecimento da executada/revertida, com aquele fim. Pelo que está prescrita, relativamente
à executada/revertida, aqui recorrente, a dívida exequenda.
10. Mesmo que a suspensão da prescrição aplicável à devedora originária tivesse efeitos em relação
a devedora subsidiária, aqui recorrente, o que por mera hipótese académica se admite, sempre teriam
volvido mais de 5 anos entre o termo do efeito suspensivo e o conhecimento pela revertida.
Nestes termos e nos melhores de Direito, que V. EXS sabiamente saberão suprir, deverá ser dado
provimento ao presente recurso e assim se fará inteira e sã Justiça!
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“1. Matéria controvertida.
- Se ocorreu a prescrição das contribuições em dívida à Segurança Social, atendendo à data em
que ocorreu a citação da recorrente, responsável subsidiária, a qual foi efectuada em 12/1/2010, e remontando aquelas a Fevereiro de 1995.
2. Posição que se defende.
É de reconhecer ter ocorrido um encurtamento do prazo de prescrição que era de 10 anos, o qual
passou a ser de 5 anos, nos termos do artigo 63.º n.ºs 2 e 3 da Lei n.º 17/2000, mantido em leis posteriores aplicáveis.
Este último é, aliás, o que actualmente consta do art. 187.º do Código dos Regimes Contributivos
do Sistema Previdencial da Segurança Social aprovado pela Lei n.º 110/09, de 16/9.
A suspensão decorrente do pedido de pagamento da respectiva dívida em prestações, prevista no
art. 5.º n.º 5 do Dec.-Lei n.º 124/96, de 10/8, foi autorizada a 1/7/97.
Parece ser de contar o prazo de prescrição, a partir da data em que a respectiva obrigação devia
ser cumprida que é o dia 15 do mês seguinte ao período da tributação a que respeita, conforme é entendimento existente no S.T.A. - assim, nomeadamente, nos acórdãos de 12-3-08 e de 16-4-08 proferidos
respectivamente nos processos 0177/08 e 1088/07.
A ser assim, tinham decorrido do prazo inicialmente previsto de 10 anos, e até à dita suspensão, o
prazo de 2 anos, 3 meses e 15 dias, pelo que o novo prazo de 5 anos é o aplicável, conforme se defende
no recurso interposto.
Só que, e conforme decidido foi, a suspensão decorrente do dito pagamento da respectiva dívida
em prestações implica que durante a mesma o dito prazo não decorresse, conforme decidido no já citado
acórdão de 8-7-09 proferido no processo 0607/09, e anteriormente também nos acórdãos de 28-3-07,
14-7-08 e de 4-3-09 proferidos nos processos 0587/05, 0431/08 e 1079/08 todos do S.T.A., em todos
se decidindo ser tal de considerar também quanto ao responsável.
Assim, e como a suspensão apenas veio a cessar a 11/1/06, com o novo despacho a excluir a devedora da aplicação desse regime, só a partir dessa data é de aplicar o novo prazo de 5 anos — cfr, para
além do decidido no já citado acórdão de 8-7-09 proferido no processo 0607/09, acórdãos de 28-3-07,
14-7-08 e de 4-3-09 proferidos nos processos 0587/05, 0431/08 e 1079/08 todos do S.T.A., em que se
toma posição no sentido de tal ser de aplicar também quanto a responsável subsidiário.
Afigura-se, pois, ser de entender nos termos gerais que com o dito pagamento em prestações foi
colocada uma condição suspensiva, a qual só cessou na sequência do dito despacho proferido a 11/1/06,
nos termos que resultam do previsto no art. 306. n.ºs 2 e 4 do C. Civil.
Acresce que, de acordo com o novo regime, a citação da recorrente como responsável subsidiária
constitui ainda uma causa de interrupção, pelo que o seu cômputo só desde a data em que a mesma
ocorreu a 12/1/2010 é de efectuar.
Com efeito, de acordo com a opinião doutrinária de Jorge Lopes de Sousa, em Sobre a Prescrição
da Obrigação Tributária Notas Práticas, p101, são de reconhecer efeitos interruptivos à citação em
execução, em conformidade com o que veio ainda a ser previsto no art. 60.º n.º 4 da Lei n.º 4/2007, de
16/1, e por força do disposto no art. 12.º n.º 2 do C. Civil.
Assim, não foi atingido o termo do dito prazo de prescrição que quanto à recorrente voltou a partir
desde essa última data de novo a correr — art. 326.º n.º 1 do C. Civil
A semelhante solução de que a prescrição ainda não ocorreu se chegaria, mesmo a considerar-se
como sendo de aplicar o prazo de prescrição inicialmente previsto de 10 anos, mas levando em conta
que com o dito pagamento em prestações foi criada uma condição de que a mesma passou a depender,
a qual só cessou com o dito despacho a fazer cessar tal regime, período durante o qual não é de contar
o referido prazo, não tendo sido atingido desde então o máximo remanescente daquele prazo.
3. Síntese conclusiva.
Parece ser de entender como sendo de aplicar o prazo de prescrição mais curto, o qual veio a ser previsto no artigo 63.º n.ºs 2 e 3 da Lei n.º 17/2000 e em leis posteriores, a prescrição ainda não ocorreu.
Contudo, o mesmo é apenas de aplicar desde que cessou o regime de pagamento em prestações,
nos termos do previsto nos artigos 5.º n.º 5 do Dec.-Lei n.º 124/96, de 10/8 e 306.º n.ºs 2 e 4 do C.
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Civil, data a partir da qual apenas é possível aplicar o mesmo também quanto à recorrente responsável
subsidiária.
Nos termos do novo regime, e por força do previsto no art. 60.º n.º 4 da Lei n.2º 4/2007, de 16/1,
aplicável e por força do disposto no art. 12.º n.º 2 do C. Civil, tal prazo se interrompeu mesmo quanto
à recorrente a 11/6/2010.
De tudo parece decorrer não ter sido atingido o termo do dito prazo de prescrição que quanto à
recorrente voltou a partir desta última data de novo a correr — art. 326.º n.º 1 do C. Civil -, pelo que
o recurso é de improceder”.
Foram colhidos os vistos legais.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1- Com vista a cobrança coerciva de dívidas provenientes de Contribuições para a Segurança Social,
referentes a Fevereiro de 1995, no montante global de € 1.631,80, acrescido de juros, foi instaurado
contra a sociedade comercial “Sitim — Empresa de Calçado, Lda.”, CF n.º 503 290 122, o Processo
de Execução Fiscal nº0094199601008765.
2- A sociedade comercial identificada em 1 foi autorizada a pagar as dívidas que mantinha para
com a Segurança Social, nelas se incluindo a constante dos autos, em 150 prestações, ao abrigo do
disposto no DL n.º 234/96, de 10/8, por despacho de 1/7/1997, conforme documento de fls. 15/16 que
se dá por reproduzido.
3- A sociedade comercial identificada em 1 foi excluída do regime de pagamento em prestações
aludido em 2, ao abrigo do disposto no DL no 234/96, de 10/8, por despacho de 11/1/2006, pelo oficio
n.º 21053, de 13/2/2006, conforme documento de fls. 17 que se dá por reproduzido.
4- A Administração Tributária remeteu à oponente, mediante carta registada com AR, o oficio
n.º 13761, de 23/11/2009, para esta exercer o direito de audição prévia em relação ao projecto de reversão, conforme documento de fls. 49 que se dá por reproduzido.5- O aviso de recepção aludido em
4 foi assinado em 27/11/2009.
6- A oponente foi citada, enquanto responsável subsidiária, em 12/1/2010.
7- A quantia referida em 1 não se encontra paga.
8- A presente oposição foi apresentada sob registo postal de 11/2/2010.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Aveiro, julgou a oposição improcedente por entender que:
“……………………………, Contribuinte Fiscal n.º ……………….., com domicílio fiscal na
Rua ……………., no ……, ………………., deduziu a presente oposição em relação ao Processo de
Execução Fiscal n.º 0094199601008765, instaurado conta “Sitim — Empresa de Calçado, Lda.”, CF
n.º 503 290 122, com vista à cobrança de Contribuições para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, referentes a 1994 e 1995.
Invocou a prescrição das dívidas exequendas posto que a interrupção da prescrição em relação ao
devedor principal não produz efeitos em relação ao devedor subsidiário se a sua citação ocorrer após o
5º ano posterior ao da liquidação, como determina o artigo 48º, n.º 3, da Lei Geral Tributária.
Mais alegou que a suspensão da prescrição decorrente do pagamento em prestações cessa, sem
qualquer formalismo, logo que se mostrem por pagar as prestações.
Invocou a litispendência porquanto no Processo de Execução Fiscal no 0094199601001337 também estão a ser cobradas contribuições da Segurança Social referentes a 1995.
Concluiu pedindo a procedência da oposição, com as legais consequências.
(…)
Resultam dos autos os seguintes factos, suficientes para conhecimento do mérito da causa, factos que resultam da matéria alegada e não contestada, da prova documental junta aos autos, e outra
de conhecimento oficioso do Tribunal, dispensando a respectiva alegação, nos termos do artigo 514º
Código de Processo Civil.
FUNDAMENTAÇÃO
FACTOS PROVADOS
(…)
A questão fulcral suscitada pela oponente prende-se com a alegada prescrição dos créditos
referentes a 1995, posto que aquela não colocou em causa a exigibilidade dos créditos em execução,
e a sua responsabilidade pelo pagamento decorrente da gerência que exerceu em relação à devedora
principal.
O instituto da prescrição, regulando sobre o conteúdo das relações jurídico-materiais (porque
contende com os elementos extintivos das obrigações), assume natureza substantiva, e tem vindo a ser
sujeito a alterações, quer quanto aos prazos prescricionais, quer quanto às causas de interrupção.
Assim sendo, importa apurar antes de mais qual a lei aqui aplicável, tendo em conta que os créditos
fiscais em questão se reportam a 1995. Na verdade, as Contribuições para a Segurança Social estavam
sujeitas ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no DL no 103/80, de 9 de Maio, e na Lei 28/84, de
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14 de Agosto. A Lei no 17/00, de 8 de Agosto, que entrou em vigor em 8/2/2001 (180 dias após a data
da publicação atento o disposto no artigo 119º), reduziu este prazo para 5 anos (Cfr. artigo 63º, n.º 2, do
mencionado diploma), prazo que se mantém inalterado no artigo 49º da Lei 32/02, de 20 de Dezembro,
bem como na Lei nº4/2007, de 16 de Janeiro.
Em conformidade com o vertido no artigo 297º, n.º 1, do Código Civil “a lei que estabelecer, para
qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos
que já estiverem em curso”, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser
que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar (Vide Ac. TCAN de 6/6/2007,
Proc. n.º 967/04.OBEBRG).
Seja qual for o prazo que se considere vir a ser aplicável ao caso em concreto, deverá o respectivo
regime ser aplicado em bloco, designadamente no tocante a causas de interrupção e suspensão, e não
apenas a norma relativa ao prazo.
Em qualquer dos regimes, o prazo conta-se a partir do início do ano seguinte àquele em que tiver
ocorrido o facto tributário (Vide artigo 34º, n.º 2, do Código de Processo Tributário e 48º da Lei Geral
Tributária).
Assim sendo, no que respeita às Contribuições para a Segurança Social, referentes a Fevereiro de
1995, o prazo de prescrição teria início em 1/1/1996.
Todavia, o prazo prescricional esteve suspenso posto que a sociedade comercial em causa deduziu pedido de pagamento de dívidas fiscais em prestações, ao abrigo do regime instituído pelo DL
n.º 124/96, de 10/8, e só com a notificação do despacho que a excluiu daquele regime, proferido em
11/1/2006, teve início a contagem do prazo prescricional de 10 anos previsto no DL n.º 103/80, de 9
de Maio, e na Lei 28/84, de 14 de Agosto.
Na verdade, a jurisprudência unânime do STA considera que só com a notificação do despacho de
exclusão do regime de pagamento em prestações conferido pelo diploma citado recomeça a contagem
do prazo prescricional.
Todavia, em 8/2/2001 entrou em vigor a Lei n.º 17/00, de 8 de Agosto, prazo prescricional aplicável visto que com a aplicação do novo prazo de 5 anos, contado desde a sua entrada em vigor, falta
menos tempo para ocorrer a prescrição do que mediante a aplicação do prazo de 10 anos estatuído nos
diplomas anteriores a que acima se fez menção.
Contabilizado o novo prazo de 5 anos, contado desde 11/1/2006, data em que cessou a suspensão,
constata-se que a prescrição só teria lugar em 11/1/2011.
Sucede que a oponente foi notificada em 27/11/2009 com vista ao exercício do direito de audição
prévia em relação ao projecto de reversão, e citada enquanto responsável subsidiária, em 12/1/2010,
actos que interromperam o prazo prescricional em curso, inutilizando todo o tempo decorrido, Efectivamente, a prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento
do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida, que ocorra nos
processos administrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, conducentes à liquidação
e cobrança da divida, 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 (Vide artigo 63º, n.º 3,
da Lei n.º 17/2000, de 14 de Agosto).
Assim sendo, é manifesto que ainda não decorreu o prazo prescricional, sendo exigíveis as prestações em causa, referentes a 1995.
A oponente entende que a interrupção da prescrição em relação ao devedor principal não produz
efeitos em relação ao devedor subsidiário se a sua citação ocorrer após o 5º ano posterior ao da liquidação, face ao disposto no artigo 48º, n.º 3, da Lei Geral Tributária.
Como ensina o Ac STA de 8/7/2009, Proc. n.º 0607/09, que se transcreve pela sua clareza e similitude com a situação dos autos, “Por sua vez, sob a epígrafe “Prescrição”, o artigo 48.º da Lei Geral
Tributária (em vigor desde o dia 1-1-1999), estabelece, no seu n.º 3, que «A interrupção da prescrição
relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação
deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano posterior ao da liquidação».
O anterior Código de Processo Tributário não continha qualquer regra sobre esta matéria, mas
deveria entender-se que a interrupção da prescrição em relação ao devedor principal interrompia a
prescrição em relação ao responsável subsidiário. Na aplicação no tempo do novo regime, deverá
ter-se em conta o momento em que se produziram os factos com efeito interruptivo. Se o facto com
efeito interruptivo em relação ao devedor originário (reclamação, recurso hierárquico, impugnação ou
instauração de execução, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário) ocorreu
na vigência do Código de Processo Tributário, o efeito interruptivo produziu-se também em relação
ao responsável subsidiário, independentemente do momento em que vier a ser citado, pois esse efeito
interruptivo estendia-se a este, sem qualquer condição — cf Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição
da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2008, p. 110 e 111.
De outra banda, a “Lei Mateus” — Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto — veio estabelecer,
relativamente à generalidade dos devedores do Estado, além do mais, «um regime geral de pagamento
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em prestações mensais iguais, até um máximo de 150, com redução, nos casos normais, de juros de
mora vencidos e vincendos, à taxa média de juros praticada na colocação da dívida interna» (cf o
respectivo preâmbulo). Sob a epígrafe “Trâmites dos pedidos de adesão”, estabelece o artigo 14.º da
“Lei Mateus” no seu n.º 9, que «A apresentação de requerimento de aplicação das medidas previstas
no presente diploma não suspende o normal curso dos processos de execução fiscal já instaurados,
ou a instauração de novos processos, ficando todavia suspensa, até decisão do requerimento, a venda
de bens». No entanto, determina o n.º 10 do mesmo artigo 14.º que «O deferimento do requerimento
determina (…) a suspensão dos processos de execução fiscal em curso (...)». E, nos termos do n.º 5 do
artigo 5.º da mesma “Lei Mateus”, «O prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período
de pagamento em prestações». O que quer dizer que o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96,
quando prevê que o “o prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período de pagamento
em prestações”, pretende mesmo dizer que, à partida, a suspensão será pelo prazo pelo qual foi deferido o pagamento dos créditos e que tal suspensão não cessará sem um despacho de exclusão — cf,
neste sentido, entre outros, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 28-3- de
2007, proferido no recurso n.º 587/05; de 16-1-2008, proferido no recurso n.º 416/07; e de 14-7-2008,
proferido no recurso n.º 431/08.
Existindo uma causa de suspensão autónoma em relação ao facto efeito interruptivo, ela produzirá
os seus próprios efeitos independentemente dos produzidos pelo facto interruptivo, pelo que poderá
obstar ao decurso do prazo de prescrição em situações em que não é produzido esse efeito pelo facto
interruptivo. Mas, se houver algum período do prazo que não eliminado pelo facto interruptivo e é
pelo facto suspensivo, cumular-se-ão os efeitos dos dois factos — cf Jorge Lopes de Sousa, Sobre a
Prescrição da Obrigação Tributária, cit., p. 57.
(…) Porém, esse prazo de 8 anos, segundo a supracitada “Lei Mateus”, só pode começar a contar-se efectivamente a partir da data dita em 3. do probatório, 13-9-2004, em que «a executada originária
foi excluída do Plano de Pagamento». E julgamos que não deve vir ao caso o n.º 3 do artigo 48º da
Lei Geral Tributária, uma vez que o efeito interruptivo em relação à devedora originária ocorreu na
vigência do Código de Processo Tributário (e não no domínio da Lei Geral Tributária) — pois que,
em conformidade com o que acima se deixou dito, o efeito interruptivo produziu-se não só quanto à
devedora originária, mas também em relação à responsável subsidiária, ora recorrente. De todo o
modo, sempre subsistiria o efeito suspensivo da prescrição decorrente da adesão ao pagamento em
prestações das obrigações em causa — efeito que, como se viu, só terminou em 13-9-2004.
Como assim, resta-nos concluir — e em resposta à questão decidenda — que é manifesto não
estar cumprido nesta data o prazo de 8 anos, de prescrição das obrigações tributárias em causa.
Razão por que deve ser confirmada a sentença recorrida por ter laborado neste entendimento.
E, então, havemos de convir que, no regime do Código de Processo Tributário, o efeito interruptivo
da prescrição por via de execução contra o devedor originário, verifica-se também em relação ao responsável subsidiário, sem qualquer restrição — diferentemente do que prevê o n.º 3 do artigo 48.º da
Lei Geral Tributária, onde aquele efeito interruptivo em relação ao responsável subsidiário depende
da sua citação na execução, dentro do «5.º ano posterior ao da liquidação».”.
Como decorre da jurisprudência citada, só com a exclusão do plano de pagamentos se reinicia
a contagem do prazo prescricional, e “in casu” o disposto no artigo 48º, n.º 3, da Lei Geral Tributária
não se aplica.
Consequentemente, improcedem os argumentos expendidos pela oponente.
(…).
DECISÃO
Pelo exposto, julga-se improcedente a oposição, com as legais consequências.”
DECIDINDO NESTE STA:
A recorrente entende que a suspensão do prazo de prescrição operada pelo DL n.º 124/96, de
10/8 (Plano Mateus) só poderia ser oponível à devedora original e que mesmo que se entendesse que
a suspensão do prazo de prescrição operada pelo Plano Mateus lhe fosse oponível já teriam decorrido
os cinco anos de prescrição.
Assim, a primeira questão a decidir é a da oponibilidade ou não à recorrente responsável subsidiária,
no nosso caso concreto, da suspensão do prazo de prescrição operada pelo D.L. 124/96 de 10/08.
A segunda questão a decidir (dependente da resposta afirmativa à primeira questão) é a de saber
se mesmo que a suspensão da prescrição aplicável à devedora originária tenha efeitos em relação a
devedora subsidiária, se sempre teriam decorrido mais de 5 anos entre o termo do efeito suspensivo e
o conhecimento pela revertida a qual alega que não foi notificada de qualquer diligência administrativa
após cessar o efeito suspensivo da prescrição capaz de interromper o respectivo prazo de prescrição.
Vejamos
Está provado que por despacho de 1 de Julho de 1997, a devedora original “Sitim – Empresa de
Calçado, Lda”, foi autorizada a pagar dividas que tinha para com a Segurança Social, em 150 prestações.
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À época o prazo de prescrição das dívidas para a Segurança Social era de dez anos, nos termos do artº 14º do Decreto-Lei n.º 103/80 de 9 de Maio. Significa então que em 8 de Fevereiro de
2001, data em que entrou em vigor a Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto, ainda não havia ocorrido a
prescrição.
Neste último diploma está previsto o prazo de prescrição de 5 anos. De acordo com o artº 297º
n.º 1 do Código Civil deve ser este o prazo a aplicar, porque é mais curto. Repare-se que a divida em
causa nos termos do n.º 2 do artº 32º do Código de Processo Tributário, dispunha que o prazo para
prescrição se contava a partir do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, no caso
dos autos 1 de Janeiro de 1996. Só que a devedora original requereu e foi-lhe autorizado por despacho
de 1 de Julho de 1997, o pagamento em 150 prestações ao abrigo do Plano Mateus. Ora, nos termos do
n.º 5 do artº 5º deste diploma (DL n.º 124/96) o prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante
o período de pagamento em prestações, pelo que entre 1 de Janeiro de 1996, (data em que começou
a correr o prazo prescricional) e 1 de Julho de 1997 (data do despacho que autorizou o pagamento da
dívida em 150 prestações), tinha decorrido apenas cerca de um ano e meio de um prazo de prescrição
de dez anos.
De outro modo, o prazo de prescrição esteve suspenso ao abrigo do referido DL n.º 124/96 desde a
última data referida até 11 de Janeiro de 2006, altura em que foi decidida a exclusão do acordo celebrado
ao abrigo do Plano Mateus, por incumprimento do acordado. Começou, então de novo, a correr o prazo
de prescrição que se encontrava suspenso. Mas, entretanto já havia entrado em vigor em 8 de Fevereiro
de 2001, a Lei n.º 17/2000 de 08/08, que no seu n.º 2 do artº 63º dispõe 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. Ora, nos termos do n.º 1 do artº 297º do Código Civil, deve ser
este o prazo a observar, isto é, deve aplicar-se o prazo mais curto, mas este só deve começar a contar-se
a partir da data da entrada em vigor da nova lei, mas como no caso sub judice o prazo se encontrava
suspenso, o novo prazo de cinco anos só começou a contar-se com o fim da referida suspensão que se
verificou em 11 de Janeiro de 2006, quando a devedora originária foi excluída do acordo celebrado
ao abrigo do Plano Mateus. É oportuno referir que a aplicação deste novo prazo de apenas 5 anos de
prescrição faz irrelevar o prazo prescricional de cerca de um ano meio, supra referido, decorrido entre
1/01/1996 e 01/07/1997.
Tendo começado a correr o novo prazo de cinco anos em 11 de Janeiro de 2006, o seu terminus
só se verificaria em 11 de Janeiro de 2011, se nenhuma outra causa de suspensão ou interrupção da
contagem desse prazo se verificasse. Porém, como a oponente foi notificada em 27 de Novembro de
2009, com vista ao exercício do direito de audição prévia em relação ao projecto de reversão e citada
enquanto responsável subsidiária, em 12 de Janeiro de 2010, estes actos, (nos termos do n.º 3 do artº 63º
da Lei n.º 17/2000, de 08 de Agosto, bem como o n.º 2 do artº 49º da Lei n.º 32/2002, e ainda o n.º 4
do artº 60º da Lei n.º 4/2007, que lhe sucederam) enquanto diligências administrativas que são têm a
virtude de interromper o decurso do prazo prescricional dos ditos 5 anos. É que a prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento
conducente à liquidação ou à cobrança da dívida. Uma vez que nas apontadas datas ainda não tinham
decorrido cinco anos, logo, não se verificou a prescrição invocada.
Este raciocínio é feito no entendimento de que a suspensão da prescrição que se verificou relativamente à devedora original é oponível à devedora subsidiária. E, cremos que está correcto.
Sobre esta matéria e no sentido da sentença, bem como do parecer do Ministério Público, o acórdão do STA de 8 de Julho de 2009, proferido no processo n.º 607/09, citado na sentença recorrida para
cuja fundamentação remetemos.
Revertendo ao caso dos autos, imediatamente verificamos que no âmbito do CPT não ocorreu
qualquer causa interruptiva mas apenas suspensiva, em 01/07/1997, data do despacho que autorizou o
pagamento da dívida em 150 prestações mensais.
Ainda que a recorrente enquanto responsável subsidiária só tenha sido citada para os termos da
execução em 12/01/2010, ou seja, mais de 5 anos após o 5º ano posterior ao da liquidação (a autoliquidação deveria ter sido efectuada até ao dia 15/03/1995- vide fls. 3 dos autos) a dívida é-lhe oponível
porquanto não estamos perante um caso de interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal
(única situação prevista no n.º 3 do artº 48º da LGT) mas antes perante um caso de suspensão ao abrigo
do artº 5º n.º 5 do referido Decreto-Lei n.º 124/96.
Pelo exposto o recurso tem de improceder.
4- DECISÃO:
Termos em que acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso, confirmando a
decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Suspensão da Execução. Medida Cautelar.
Sumário:
Estando prevista, em sede de execução fiscal, a possibilidade de reclamação judicial
de todas as decisões do órgão da execução que afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro (artigo 276.º do CPPT), com subida imediata a
tribunal e efeito suspensivo da execução quando a subida diferida seja susceptível
de provocar prejuízos irreparáveis ao reclamante ou quando a reclamação fique
sem finalidade por força da sua subida diferida (artigo 278.º n.º 3 do CPPT), não
pode obter-se a suspensão da execução fiscal do acto que determinou a venda
do bem penhorado através da dedução da medida cautelar prevista no n.º 6 do
artigo 147.º do CPPT.
Processo n.º 818/12-30.
Recorrente: A…………………...
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………………….., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida pelo
Tribunal Tributário de Lisboa, a fls. 106 a 112, que indeferiu (por impropriedade do meio utilizado) a
providência de intimação para um comportamento que, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 6 do artigo 147.º
do CPPT, aquela deduziu contra a Direcção Geral de Impostos (actual Autoridade Tributária e Aduaneira)
e onde pedira que fosse «ordenada a suspensão imediata da presente venda, por inconstitucionalidade
dos arts. 248º, 249º n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, bem como pela inconstitucionalidade do art. 930º-B, n.º 4, in fine, do Código de Processo Civil, inconstitucionalidades
violadoras grosseiras dos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa».
Concluiu as respectivas alegações com as seguintes conclusões:
1. Deve ser declarada a inconstitucionalidade dos arts. 248º, 249º, n.º 3, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, bem como pela inconstitucionalidade do art. 930º-B, n.º 4 in fine do
Código de Processo Civil, por violação dos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República
Portuguesa.
2. Mais, deve ser declarada inconstitucional por omissão, a possibilidade de o Estado português
vender e alienar a casa de morada de família, coercivamente, sem assegurar os direitos consagrados
nos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa.
3. Estes princípios estão enformados e decretados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que preceitua que no seu art. 25º diz: “nº 1: Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem estar, principalmente quanto à alimentação,
ao vestuário, ao alojamento (…) e tem direito a segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez e velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes
da sua vontade”.
4. Salvo o devido respeito, a douta sentença é contraditória ao indeferir a providência e dizer que:
“o meio é impróprio como tutela da pretensão jurídica formulada, atento o seu carácter residual”.
5. O que a requerente pretende é uma tutela concreta efectiva, embora residual, como afirma a
douta sentença, mas que veio a indeferir a providência requerida, com o devido respeito, numa clara
contradição.
6. Ora, a lesão irreparável da requerente é o facto de a casa de morada de família ser alienada
pelo Estado, investido no seu jus imperi e autoridade, causando danos que não seriam de outro modo
reparáveis, se não fosse a pertinência da providência requerida.
7. Também a intimação apresentada não estava sujeita a qualquer prazo, como resulta da leitura
do art. 147º, n.º 1 a 6 do CPPT.
8. Também deve ser declarada a inconstitucionalidade por omissão, na parte em que o Estado não
assegura uma tutela efectiva e real da casa de morada de família em situações de venda coerciva.
9. A providência requerida, destinada a impedir a venda coerciva por parte da requerida Autoridade Tributária e Aduaneira era a necessária, embora de carácter residual, destinada a evitar uma lesão
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irreparável da requerente, por uma actuação da requerida, já que não existia outro meio útil e suficiente
em face do enquadramento jurídico em causa, destinado a impedir a venda da casa de morada de família
da requerente.
Termos em que deve ser revogada a Mui Douta Sentença e decretada a providência requerida com
todos os efeitos legais. Farão assim V. Ex.ªs verdadeira Justiça, esta nunca olvidada!
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações para sustentar a manutenção do julgado, que terminou com as seguintes conclusões:
1. O meio processual de que o A. lançou mão nos presentes autos não é o idóneo, atento o seu
carácter residual.
2. Mas sim a reclamação judicial prevista nos arts. 276º e sgs. do CPPT, atento o pedido e a causa
de pedir.
3. Mesmo que se entendesse aplicável no caso dos autos o meio processual cautelar inominado
previsto no n.º 6 do art. 147º do CPPT, o certo é que continuava a não se verificar o requisito da existência de fundado receio de uma lesão irreparável, tendo em conta que os prejuízos deste tipo que se
podem considerar irreparáveis serão aqueles que não sejam susceptíveis de quantificação pecuniária
minimamente precisa, o que não é o caso dos autos.
4. Não resultando provado sequer o receio de que a A. recorrente veja ameaçado de forma irreparável o seu direito a uma habitação condigna e do seu agregado familiar, com a venda executiva em
apreço, ou que seja essa a sua única habitação.
5. Da mesma forma não se verifica a necessária relação de instrumentalidade entre o processo
cautelar em relação a uma causa principal, requisito enunciado no art. 113º do CPTA, ex vi art. 2.º
do CPPT, atenta a própria inexistência de processo principal - eventualmente uma reclamação do
art. 276º do CPPT.
6. Pelo que ainda aí, o procedimento cautelar se tornaria supervenientemente inútil, por caducidade do direito de acção por decurso do prazo de interposição de processo principal, e uma
eventual providência cautelar teria de ser declarada como caducada, atento o disposto no art. 121º,
nº1, alínea a) do CPTA, por já estar excedido o prazo para o efeito, atenta a entrada da petição inicial
em 21.11.2011.
7. Os arts. 248º, 249º, n.º 3 do CPPT e art. 930º-B do CPC estão em plena conformidade com as
normas constitucionais vigentes, não resultando do disposto nos mesmos qualquer violação dos arts. 65º,
n.º 1 e 67º, n.º 1, da CRP ou do art. 25º da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
8. Assim como não existe qualquer inconstitucionalidade por omissão, quanto à possibilidade
de o Estado Português vender e alienar a casa de morada de família coercivamente, face à redacção em vigor do arts. 930º e sgs do CPC, mormente do disposto no n.º 6 do art. 930º do referido
Código.
9. Sendo que as soluções encontradas pelo legislador, mormente no CPPT, além de não padecerem
das invocadas violações dos princípios invocados, tiveram ainda em conta a necessária aplicação dos
princípios constitucionais da igualdade dos contribuintes perante a lei e da proporcionalidade, decorrente
dos parâmetros constantes dos artigos 13º e 18º, nºs 2 e 3, da CRP e da legalidade e indisponibilidade
da dívida tributária, constante do art. 103º da CRP.
Nestes termos e nos demais de direito deverá manter-se a douta sentença recorrida uma vez que
a mesma fez uma correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, não padecendo de qualquer vício
ou irregularidade e, em consequência, ser julgado improcedente o recurso interposto.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu parecer no sentido de ser mantida a decisão recorrida pelos fundamentos que dela constam.
1.4. Com dispensa de vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente
do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente os seguintes factos:
1) No processo executivo n.º 1464200901063022 e apensos em que é executada a Requerente
por dívida de € 17.202,10 foi efectuada, em 12/07/2011, penhora da fracção autónoma designada pela
letra “F”, destinada a habitação, do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 6070º da freguesia
de Santo Estevão, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alenquer com o n.º 2160/19960705
(auto de penhora, fls. 16 a 19);
2) A Requerente foi notificada da penhora por ofício do serviço de finanças n.º 5654 de 09/09/2011
(fls.15);
3) Foi notificada, por ofício de 25/10/2011, de que fora designado para venda do imóvel o dia
15/12/2012 (ofício a fls.13);
4) O referido imóvel é propriedade da executada, aqui Requerente;
5) A providência deu entrada no tribunal tributário em 14/11/2011 (carimbo aposto a fls. 2);
6) Por despacho de 13/12/2011, foi suspensa, por 30 dias, a venda marcada «para análise da situação» em vista do pedido de intimação (fls.63/63).

3255
3. A sentença recorrida indeferiu a providência cautelar de natureza inibitória dirigida à execução
fiscal n.º 1465200901063022 que A……………………, na qualidade de executada nesse processo executivo contra si instaurado para pagamento de dívida de IVA, deduziu contra a Direcção Geral de Impostos
(actual Autoridade Tributária e Aduaneira) e onde pediu que fosse ordenada a suspensão imediata da
venda do imóvel que nesse processo se encontra designada, «por inconstitucionalidade dos arts. 248º,
249º n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, bem como pela inconstitucionalidade
do art. 930º-B, n.º 4, in fine, do Código de Processo Civil, inconstitucionalidades violadoras grosseiras
dos arts. 65º, n.º 1 e 67º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa».
Segundo a sentença, tal meio é impróprio como tutela da pretensão jurídica formulada, pois,
«No fundo, o que a Requerente sustenta é a ilegalidade da venda executiva por inconstitucionalidade das normas que a prevêem e regulam. Ora isso reconduz-se à apreciação da legalidade de um
acto lesivo do processo executivo para que é adequado o meio processual da reclamação prevista
no artº276º, do CPPT, segundo o qual, “As decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e
outras autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e interesses
legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário
de 1ª instância”.
Reclamação que tem subida imediata e carácter urgente - vd. artigos 278º, nºs 3 e 5, do CPPT
- quando se funde em prejuízo irreparável, que é justamente o que a Requerente invoca (ver-se privada
da sua única habitação em resultado da venda).
Prevendo a lei um meio específico e mais expedito para se impugnar actos lesivos do processo
executivo e não se alcançando, nem demonstrando a Requerente, que os seus direitos e interesses
legítimos encontram melhor tutela jurídica através da presente Providência de Intimação, há que
concluir que não é legítima a sua utilização em face do disposto no nºs 1, 2 e 6, do artº147º, do
CPPT.».
Neste recurso, a Requerente reitera o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado
no requerimento inicial da providência de intimação para um comportamento e sustenta que a sentença
incorreu em erro quando julgou que esta providência tem carácter residual e que a tutela judicial pretendida devia ser satisfeita por outro meio processual.
Deste modo, e sabido que só as questões resolvidas pelo tribunal recorrido poderão ser objecto
de reexame em sede de recurso jurisdicional - em face da acepção de que este visa somente, com
excepção das questões de conhecimento oficioso, modificar a decisão recorrida, que não apreciar
questões não decididas pelo tribunal a quo – cumpre apreciar e decidir em primeiro lugar o erro de
julgamento imputado à sentença, pois só no caso de se verificar esse erro quanto à julgada impropriedade do meio processual utilizado haverá que fazer prosseguir a providência para conhecimento da
invocada inconstitucionalidade das normas que permitem a venda da casa de morada de família em
execução fiscal.
Dito de outro modo, este Tribunal não pode passar de imediato à apreciação das questões de
inconstitucionalidade invocadas pela Recorrente, uma vez que no caso de se confirmar a decisão de
indeferimento da providência por impropriedade do meio processual utilizado, fica vedado o conhecimento de qualquer questão atinente ao mérito da causa, ainda que de conhecimento oficioso, como é o
caso das questões de inconstitucionalidade da venda da casa de morada de família.
Vejamos, pois, se a decisão recorrida padece do invocado erro de julgamento.
A presente medida cautelar, deduzida ao abrigo do disposto no n.º 6 do art.º 147º do CPPT, visa
obter a suspensão de um acto processual praticado no âmbito de um processo de execução fiscal instaurado contra a ora Recorrente, ou, mais propriamente, obter a suspensão do acto de designação da
venda do bem penhorado nesse processo executivo.
Tal pretensão não pode, porém, dar azo à intentada providência cautelar.
Desde logo porque a pretensão formulada - de suspensão da venda no processo de execução fiscal
- representa, no fundo, a pretensão de suspensão de um processo executivo de natureza judicial, já que,
por força do disposto no art.º 103.º n.º 1 da Lei Geral Tributária, o processo de execução fiscal constitui
um processo judicial e não um procedimento tributário ou administrativo.
Com efeito, quando a administração tributária age na qualidade de órgão da execução fiscal,
tramitando o processo executivo e praticando nele todos actos legalmente dirigidos à estrita prossecução da cobrança coerciva da dívida exequenda – como é o caso da citação do executado, da
penhora e da venda dos seus bens - não está a agir no exercício da função tributária nem a exercer
um poder de autotutela executiva, mas a intervir no processo judicial como órgão auxiliar ou colaborador operacional do Juiz por força de uma competência específica que a lei lhe confere para o
efeito. Razão por que todos os actos processuais inscritos no processo executivo estão submetidos
a estritas regras processuais, que encontram previsão nas normas que regulam o processo tributário
e, subsidiariamente, nas normas inscritas no Código de Processo Civil por força do disposto no
artigo 2º, alínea e), do CPPT.
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E daí que a presente medida cautelar inibitória de um comportamento, instaurada ao abrigo do
n.º 6 do art.º 147º do CPPT, não constitua o meio adequado para se obter o fim visado - suspensão
de um acto processual - pois as medidas tutelares contempladas no preceito destinam-se a intimar a
administração quando esta actua no exercício da sua função tributária [agindo sobre a relação jurídica
tributária estabelecida entre si (como sujeito activo) e o contribuinte (como sujeito passivo) ou sobre
a obrigação que dela emana, produzindo actos materialmente administrativos em matéria tributária],
visando intimá-la a adoptar, ou a inibir-se de adoptar, determinado comportamento sempre que se verifique o fundado receio de uma lesão irreparável para o contribuinte pela actuação ilegal, comissiva
ou omissiva, da administração tributária, não sendo tais medidas cautelares a via ou meio adequada
para a suspensão de um acto processual.
Com efeito, segundo o nosso ordenamento jurídico-tributário, intentada uma execução fiscal,
o executado só logrará obter a sua suspensão nas seguintes circunstâncias e através dos seguintes
mecanismos:
− em conformidade com o disposto no art. 172º do CPPT, a execução fiscal ficará suspensão
quanto aos bens penhorados se em acção judicial se discutir a sua propriedade, podendo a execução
prosseguir quanto aos demais bens penhorados;
− em conformidade com o disposto no art. 23º, n.º 3, da LGT, a execução ficará suspensa desde
o termo do prazo da oposição até à completa excussão do património do executado, sempre que no
momento da reversão da execução não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados, por
não se encontrar apurado o montante a pagar pelo responsável subsidiário/revertido;
− em conformidade com o disposto no art. 92º, n.º 8, da LGT, a execução ficará suspensa sempre
que, tendo ocorrido pedido de revisão da matéria colectável em sede de procedimento de revisão, o
parecer do perito independente esteja em conformidade com o parecer do perito do contribuinte e a
administração tributária decida em sentido diferente. Nesse caso a reclamação graciosa ou a impugnação
judicial tem efeito suspensivo independentemente de prestação de garantia quanto à parte da liquidação
em que os peritos estiverem de acordo;
− em conformidade com o disposto nos artigos 276º e segs. do CPPT, mormente do artigo 278.º,
há possibilidade de suspensão da execução fiscal no caso de ser apresentada reclamação para o Tribunal
dos actos praticados pelo órgão de execução fiscal; (1)
− em conformidade com o disposto no artigo 169º, n.º 1, do CPPT, a execução ficará suspensa
sempre que se verifiquem os seguintes pressupostos: (i) que tenha sido deduzida reclamação graciosa,
impugnação judicial ou recurso judicial do acto tributário, (ii) os quais tenham por objecto a legalidade
da dívida, e (iii) tenha sido constituída ou prestada garantia, dispensada a sua prestação ou efectuada
penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e acrescido.
Deste modo, e visto que, como é jurisprudência constante e pacífica do STA, na execução fiscal
está prevista a possibilidade de reclamação judicial de todas as decisões do órgão da execução que
afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro (art.º 276.º do CPPT), com subida
imediata a tribunal e efeito suspensivo da execução sempre que a subida diferida seja susceptível de
provocar prejuízos irreparáveis ao reclamante ou quando a reclamação fique sem finalidade por força
da subida diferida (art.º 278.º n.º 3 do CPPT) (2), não podemos deixar de concluir que a obtenção de
suspensão da execução fiscal através da dedução da medida cautelar prevista no n.º 6 do art.º 147.º
do CPPT iria subverter os normativos legais relativos às apertadas exigências que a lei impõe para
suspender o processo executivo, pelo que seria claramente ilegal.
E como se deixou explicado no recente acórdão proferido por esta Secção do STA, no processo
com o n.º 669/12, «nem o art. 20.º nem o art. 268.º, n.º 4, da CRP, preceitos que consagram o princípio
da tutela judicial efectiva, impõem a duplicação de meios processuais para a tutela efectiva dos direitos
e interesses legítimos dos particulares (3). O que significa que não deverá reconhecer-se a possibilidade
indiscriminada de lançar mão de providências cautelares em ordem à suspensão da execução fiscal
quando a lei estabelece de modo fechado as condições e os meios processuais em que pode haver lugar
à suspensão da execução fiscal (cfr. art. 169.º do CPPT e art. 52.º da LGT), sendo proibida tal suspensão
fora desses casos (cfr. art. 85.º do CPPT).».
Neste contexto, nenhuma censura merece a decisão recorrida quando considera não haver que
lançar mão de providência cautelar alguma como meio de assegurar a tutela judicial efectiva.
Acresce que, embora o artigo 20.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa estipule
que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legítimos, a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem salientado que embora vinculado
a criar meios jurisdicionais de tutela efectiva dos direitos e interesses ofendidos dos cidadãos, o
legislador não deixa de ser livre de os conformar, não sendo obrigado a prever meios iguais para
situações diversas, considerando ainda que a identidade ou diversidade das situações em presença
há-de resultar de uma perspectiva global que tenha em conta a multiplicidade de interesses em
causa, alguns deles conflituantes entre si – cfr. acórdão do Tribunal Constitucional n.º 451/2006,
2.ª Secção.
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Assim, embora o direito de acesso aos tribunais ou à tutela jurisdicional implique a garantia
de uma protecção jurisdicional eficaz ou de uma tutela judicial efectiva, cujo âmbito normativo
abrange, nomeadamente, o direito de acção (no sentido do direito subjectivo de levar determinada
pretensão ao conhecimento de um órgão jurisdicional) e o direito ao processo (traduzido na abertura de um processo após a apresentação daquela pretensão, com o consequente dever de o órgão
jurisdicional sobre ela se pronunciar mediante decisão fundamentada), o certo é que o legislador,
embora vinculado a criar meios jurisdicionais de tutela efectiva dos direitos e interesses ofendidos
dos cidadãos, não deixa de ser livre de os conformar, não sendo obrigado a prever meios iguais
para situações diversas.
E sendo a formatação processual da responsabilidade do legislador, não há qualquer denegação
de justiça pelo tribunal que, observando a lei vigente, julgou correctamente no sentido de que fora
utilizado um meio processual desadequado para a tutela da pretensão do requerente, uma vez que este
devia ter utilizado o meio processual de reclamação do acto do órgão da execução fiscal que determinou
a venda do imóvel penhorado.
O que torna inadmissível, por logicamente prejudicada, a apreciação da causa de pedir que sustenta
este meio tutelar, traduzida na inconstitucionalidade das normas que permitem a venda de um imóvel
que, alegadamente, constitui a casa de morada de família.
Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino
Ribeiro.
(1) A jurisprudência é unânime em reconhecer a subida imediata da reclamação não só nos casos previstos no n.º 3 do
art. 278.º do CPPT como em todos aqueles em que o direito à tutela judicial efectiva requeira tal subida imediata como modo
de evitar prejuízos para os interessados, o que lhe assegura o efeito suspensivo, uma vez que a reclamação é tramitada na
própria execução fiscal.
(2) Veja-se, a título meramente representativo dessa jurisprudência, o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário
do STA de 14 de Julho de 2010, proferido no processo com o n.º 547/10.
(3) Neste sentido, vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do STA de 26 de Abril de 2000, proferido no
processo com o n.º 24.956.

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Questão Nova. Taxa de justiça. Limite máximo. Princípio da
proporcionalidade.
Sumário:
I — O princípio genérico de que o recurso visa a impugnação da decisão recorrida,
mediante o reexame do que nela se tiver discutido e apreciado, e não a apreciação
de questões novas, não abrange as questões novas de conhecimento oficioso e não
decididas com trânsito em julgado.
II — Uma interpretação da norma constante do artigo 73.º-B, n.º 1 do CCJ de que resulte
a fixação de um montante de taxa de justiça do processo judicial tributário sem
limite máximo é inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais
e do princípio da proporcionalidade, e incoerente, já que tal limite é aplicável ao
processo judicial administrativo.
Processo n.º 819/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Compagnie Nationale Royal Air Maroc.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Vem a Fazenda Pública recorrer para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Tributário
de Lisboa de 22 de Maio de 2012, de fls. 239-243, decisão essa que indeferiu a reclamação da conta
elaborada nos autos no entendimento que a mesma se encontrava elaborada de acordo com os atinentes
normativos legais.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. O presente recurso visa a decisão de indeferimento que mereceu a Reclamação da Conta de
Custas, apresentada pela FP, na questão relativa ao pagamento do remanescente.
II. O entendimento, segundo o qual, o valor das custas a pagar a final, em função do valor da
causa, é aferido sem qualquer tecto máximo, possibilitaria a obtenção de valores que saem completamente fora dos parâmetros aceitáveis a equacionar entre a exigência de pagamento da taxa e o serviço
de administração de justiça prestado;
III. Se é verdade que tal questão não foi suscitada pela FP na Reclamação da Conta, não é
menos verdade que, nos termos do disposto no art. 664º do CPC, aplicável aos presentes autos ex vi
alínea e) do art. 2º do CPPT, o juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação,
interpretação e aplicação das regras de direito;
IV. Ao entender que ao valor da presente Impugnação – € 417.070,68, corresponderia uma taxa de
justiça no valor de € 8.446,00, o Tribunal a quo olvidou o limite máximo de € 250.000,00 consignado
no nº. 1 do art. 73º-B do CCJ, que estabelece:
“Nas causas do processo administrativo, cujo valor seja superior a (euro) 250.000, o excesso não
é considerado para efeitos do cálculo do montante da taxa de justiça do processo.”
V. Ora, no que concerne à aplicabilidade do sobredito preceito às causas do processo tributário, o
Acórdão proferido pelo STA, em 2009/10/14, no âmbito do proc. nº. 0863/09 (disponível em www.dgsi.
pt), veio esclarecer que: “(...) ao aceitar-se que o artigo 73.º-B do CCJ no que respeita aos processos
tributários, não estabelece um limite máximo para o valor da acção a considerar para efeitos de cálculo
da taxa de justiça, tal preceito violaria, assim, os princípios constitucionais da proporcionalidade e
do acesso aos tribunais.
E, assim sendo, por coerência do sistema, há que aceitar que esse elemento de ponderação só
pode ser o tecto máximo estabelecido no n.º 1 do artigo 73.º-B do CCJ, aplicável, por isso, quer às
causas administrativas quer às causas tributárias.” (negrito nosso)
VI. No mesmo sentido, veja-se o Acórdão, também proferido por aquele Tribunal superior, em
2011/09/14, no âmbito do proc. nº. 0535/11 (disponível em www.dgsi.pt):
“(...) Uma interpretação desta norma de que resulte afixação de um montante de taxa de justiça
do processo judicial tributário sem limite máximo é inconstitucional, por violação do direito de acesso
aos tribunais e do princípio da proporcionalidade. Por outro lado, a coerência do sistema impõe a
aplicação ao processo judicial tributário do limite máximo de ê 250.000 como valor da acção a considerar para efeitos do cálculo do montante da taxa de justiça do processo, já aplicável ao processo
judicial administrativo (cfr. acórdãos do TC n. s 227/2007, de 28/3/07, e 116/2008, de 20/2/08; e do
STA de 11/4/2007 e de 14/10/2009, proferidos nos recursos n.ºs 1031/06 e 863/09, respectivamente).
(...),
VII. O valor da taxa de justiça de cada parte deverá ser calculado nos termos da Tabela constante
do Anexo 1 ao CCJ, tendo em conta o limite enunciado no nº. 1 do art. 73º-B do mesmo diploma, ou
seja: 24 UC’s x € 102,00 € 2.448,00, por cada parte.
VIII. Tendo a FP sido considerada responsável pelas custas, o valor da taxa devida é de € 4.896,00
e não de € 8.466,00, que consta da conta reclamada.
IX. O despacho proferido pela Mmª Juiz do Tribunal a quo, violou os princípios constitucionais
da proporcionalidade e do acesso aos tribunais, o disposto no nº. 1 do art. 73º-B do CCJ, bem como o
art. 664º do CPC, aplicável aos autos ex vi alínea e), do art. 2º do CPPT, devendo ser revogado, com
as legais consequências.».
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 – O Exmº Procurador-geral Adjunto emitiu o douto parecer, com o seguinte conteúdo: «A recorrente acima identificada vem sindicar a decisão do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada a fls. 239/243,
em 06 de Março de 2012.
A decisão recorrida indeferiu reclamação da conta elaborado nos autos, no entendimento de que
a mesma se mostra estruturada de acordo como atinentes normativos legais.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 257/258, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
Não houve contra-alegações.
Em inteira concordância com as conclusões da recorrente afigura-se-nos que o recurso deve ser
provido.
De facto, a taxa de justiça foi fixada em função do valor da causa, no montante de €417.070,68.
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Ora, nos termos do estatuído no artigo 73.º-B/1 do CCJ, “Nas causas do processo administrativo,
cujo valor seja superior a (euro) 250.000, o excesso não é considerado para efeitos do cálculo do montante da taxa de justiça do processo”.
Uma interpretação do citado normativo de que resulte a fixação de um montante de taxa de justiça
do processo judicial tributário sem limite seria inconstitucional, por violação do direito de acesso aos
tribunais e do princípio da proporcionalidade.
A decisão recorrida merece, assim, censura.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogar-se a decisão recorrida e ordenar-se
a reforma da conta nos termos sustentados pela recorrente.
4 – Colhidos os vistos do Exmos. Juízes Adjuntos vêm os autos à conferência.
5- São os seguintes os factos com incidência processual que relevam para o conhecimento do recurso:
1. Em 7 de Janeiro de 2008 COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, pessoa colectiva
não residente com o n.º 980 113 270, veio apresentar impugnação judicial do indeferimento tácito da
Reclamação Graciosa por si apresentada na sequência do conhecimento de que foi objecto de uma liquidação de IRC relativa ao exercício de 1998, no montante de € 417.070,68 acrescido de juros de mora.
2. Notificado para contestar o Representante da Fazenda Pública no Tribunal Tributário de Lisboa
veio pugnar pela improcedência da impugnação.
3. A fls. 186 e sgs. dos autos, o Representante da Fazenda Pública veio informar que a liquidação de
IRC n.º 2002 18310033159 relativa ao exercício de 1998, no montante de € 417.070,68 fora anulada em
08.07.2009, conforme documentos comprovativos extraídos do sistema informático da DGCI que juntou.
4. Por sentença de 29 de Junho de 2010 do Tribunal Tributário de Lisboa (fls. 203 e 204) foi
declarada a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide nos termos do artº 287º, al e)
do Código de Processo Civil.
5. Notificada da conta de custas a Representante da Fazenda Pública veio em 13 de Abril de 2011
reclamar da mesma e pedir a sua reforma (fls. 217 e segs.) alegando, em síntese, que:
- Na determinação da taxa de justiça no presente processo deverá continuar a atender-se ao valor
UC em vigor com o referido Decreto-Lei 21 2/89, isto é, quanto aos processos anteriores a 20 de Abril
de 2009, serão de manter os valores das taxas de justiça que ultimamente estavam em vigor e que não
têm de ser actualizados em função do novo valor da UC. Pelo que o cálculo do montante da taxa de
justiça devida, caso não houvesse qualquer redução, seria de € 7,968,00;
- e que não será devido aquele montante, a título de custas, devido à redução consagrada no n.º 4
do artigo 27º do Código das Custas Judiciais, uma vez que o processo findou devido a inutilidade superveniente da lide e antes de concluída a fase de discussão e julgamento da causa;
- concluiu pedindo a reformulação da conta e a substituição do montante indicado de € 7.314,00
para o montante devido de € 3.456,00.
6. Por despacho de 6 de Março de 2012 (fls. 239 e segs.) o Tribunal Tributário de Lisboa indeferiu
a reclamação, mantendo a conta de custas nos precisos termos em que se foi elaborada.
6. Do mérito do recurso.
6.1 Da questão objecto do recurso
Tanto quanto se apura das conclusões das alegações de recurso a única questão trazida à apreciação
deste Tribunal é a de saber se a decisão recorrida incorre em erro de direito ao entender que ao valor
da presente Impugnação - € 417.070,68, corresponderia uma taxa de justiça no valor de € 8.446,00,
olvidando o limite máximo de € 250.000,00 consignado no nº. 1 do art. 73º-B do CCJ, que estabelece
que nas causas do processo administrativo, cujo valor seja superior a (euro) 250.000, o excesso não é
considerado para efeitos do cálculo do montante da taxa de justiça do processo.
Isto porque na perspectiva da recorrente, citando jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Acórdãos 535/11 e 863/09 de 14.09.2011 e 14.10.2009, respectivamente) uma interpretação nº.
1 do art. 73º-B do CCJ, de que resulte a fixação de um montante de taxa de justiça do processo judicial
tributário sem limite máximo, é inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais e do
princípio da proporcionalidade.
Princípios constitucionais esses que teriam sido violados pelo despacho recorrido.
Importa desde logo notar que se trata de uma questão nova que não foi apreciada pelo tribunal
recorrido, por lá não ter sido suscitada.
Com efeito, e como decorre da recensão factual acima efectuada a representante da Fazenda
Pública reclamou da conta de custas alegando, em síntese, que:
- Na determinação da taxa de justiça no presente processo deverá continuar a atender-se ao valor
UC em vigor com o referido Decreto-Lei 21 2/89, isto é, quanto aos processos anteriores a 20 de Abril
de 2009, serão de manter os valores das taxas de justiça que ultimamente estavam em vigor e que não
têm de ser actualizados em função do novo valor da UC. Pelo que o cálculo do montante da taxa de
justiça devida, caso não houvesse qualquer redução, seria de € 7,968,00;
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- e que não será devido aquele montante, a título de custas, devido à redução consagrada no n.º 4
do artigo 27º do Código das Custas Judiciais, uma vez que o processo findou devido a inutilidade superveniente da lide e antes de concluída a fase de discussão e julgamento da causa.
Foi apenas sobre estas questões que se pronunciou a decisão recorrida considerando, quanto à
primeira, que a aplicação imediata do regime previsto no artigo 22º do RCP contestado pela reclamante,
não viola os princípios da certeza, da segurança e da confiança, porquanto dispunha o artigo 5º, n.º 2, do
DL n.º 212/89 que o momento a atender para determinar a UC aplicável, era o momento da condenação,
opção do legislador que teve subjacente a dinâmica da vida em sociedade, e uma concepção actualista
da equivalência entre a prestação efectuada e o seu custo subjacente ao valor da taxa.
E quanto à segunda (aplicação do disposto no artº 27º, n.º 4 do CCJJ) considerando que o que
deve relevar para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 27º 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.
Como se vê nem a Fazenda Pública suscitou na reclamação as questões da aplicação nº. 1 do
art. 73º-B do CCJ no âmbito do processo judicial tributário, e da eventual inconstitucionalidade de uma
interpretação daquele normativo de que resulte afixação de um montante de taxa de justiça do processo
judicial tributário sem limite máximo, nem o tribunal recorrido se pronunciou, de alguma forma, sobre
tais questões ou sobre a aplicação daquela norma.
Ora, como é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação de decisões
judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova1
Por isso, e em principio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas pela
decisão impugnada, salvo questões novas de conhecimento oficioso.
No caso em apreço, porém, a Fazenda Pública veio arguir, em sede de recurso, a inconstitucionalidade da interpretação da norma constante do artigo 73.º-B, n.º 1, do CCJ de que resulte a fixação
de um montante de taxa de justiça do processo judicial tributário sem limite máximo, por violação do
direito de acesso aos tribunais e do princípio da proporcionalidade, norma que, segundo a informação
de fls. 226 terá sido aplicada na elaboração da conta.
E, como é sabido, são questões oficiosamente cognoscíveis, o abuso do direito, os pressupostos
processuais, gerais ou especiais, a inconstitucionalidade de uma norma aplicável ao litígio ou a caducidade de direito indisponível2.
Daí que se entenda que se impõe o conhecimento de tal questão em sede do presente recurso.
Vejamos então.
6.2
A recorrente alega que a decisão sindicada incorre em erro de direito ao entender que ao valor
da presente Impugnação - € 417.070,68, corresponderia uma taxa de justiça no valor de € 8.446,00,
olvidando o limite máximo de € 250.000,00 consignado no supra citado nº. 1 do art. 73º-B do CCJ.
Em abono da sua tese invoca jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Acórdãos
535/11 e 863/09 de 14.09.2011 e 14.10.2009, respectivamente) e sustenta que a interpretação nº. 1 do
art. 73º-B do CCJ acolhida, veiculando a fixação de um montante de taxa de justiça do processo judicial
tributário sem limite máximo, é inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais e do
princípio da proporcionalidade.
A nosso ver assiste-lhe razão.
Com efeito para cálculo do montante da taxa de justiça devida no processo haverá que ter em conta
o disposto no artigo 73.º-B, n.º 1 do CCJ (aditado pelo DL 324/2003, de 27 de Novembro).
Dispunha o artº 73º B do CCJ3 (na redacção do decreto-lei 324/2003) o seguinte:
1- Nas causas do processo administrativo, cujo valor seja superior a (euro) 250000, o excesso não
é considerado para efeitos do cálculo do montante da taxa de justiça do processo.
2 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos recursos em processo judicial administrativo e em processo judicial tributário cujo valor seja superior a (euro) 250000.
Numa correcta abordagem da questão não pode deixar de invocar-se, como precedente, o que se
decidiu no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 116/2008 (disponível em www.tribunalconstitucional.
pt), em que se julgou inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais, consagrado no
artigo 20.º da Constituição, conjugado com o princípio da proporcionalidade, decorrente dos artigos 2.º
e 18.º, n.º 2, segunda parte, da mesma Constituição, a norma que resulta dos artigos 13.º, n.º 1, e tabela
anexa, 15.º, n.º 1, alínea m), e 18.º, n.º 2, todos do Código das Custas Judiciais, na versão de 1996,
na interpretação segundo a qual o montante da taxa de justiça devida em procedimentos cautelares e
recursos neles interpostos, cujo valor exceda 49.879,79 €, é definido em função do valor da acção sem
qualquer limite máximo ao montante das custas,
A questão em análise nos presentes autos é semelhante, pois que o que está em causa na interpretação da referida norma, sancionada pela decisão recorrida, é o critério de tributação, nomeadamente
a ausência de qualquer limite máximo para o valor da causa no processo judicial tributário (ao invés
do que sucede no processo judicial administrativo), e os resultados decorrentes da aplicação daquele
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critério na determinação do valor da tributação em custas, independentemente da complexidade do
processo, ou, mesmo, da sua concreta e efectiva utilidade para o recorrente.
É que a interpretação sancionada pela decisão recorrida põe em causa o necessário equilíbrio que
tem de existir entre os dois binómios a considerar por força do princípio da proporcionalidade: exigência
de pagamento de taxa versus serviço de administração de justiça.
Como se sublinha no referido aresto do Tribunal Constitucional sempre poderá entender-se que a
aplicação de um tal critério conduz a que, a partir de um certo limite, não possa o montante de taxa devida encontrar justificação seja no princípio da equivalência seja no princípio da cobertura de custos.
É certo que, no presente caso, o montante de custas cobrado (8.466,00 €) é significativamente
menor do que o que estava em causa no Acórdão citado.
Porém não poderá deixar de notar-se, também, que a coerência do sistema impõe que, tal como
ocorre já processo judicial administrativo, se aplique ao processo judicial tributário do limite máximo
de € 250.000 como valor da acção a considerar para efeitos do cálculo do montante da taxa de justiça
do processo.
Como se disse nos Acórdãos 863/09 e 768/11 deste Supremo Tribunal Administrativo, essa diferença de regime de custas, dentro da mesma jurisdição, acentuaria, a nosso ver, substancialmente a
incongruência do sistema, onerando, de forma discriminatória, determinados processos com relação
a outros, numa completa perda daquele equilíbrio interno ao sistema necessário à observância dos
princípios da proporcionalidade e da não discriminação.
Por isso se reitera a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que se subscreve, no sentido que
uma interpretação do artº 73.º-B, n.º 1 do CCJ (aditado pelo DL 324/2003, de 27 de Novembro) de que
resulte a fixação de um montante de taxa de justiça do processo judicial tributário sem limite máximo é
inconstitucional, por violação do direito de acesso aos tribunais e do princípio da proporcionalidade –
cf. Acórdãos 768/11 de 26.04.2012, 531/11 de 14.09.2011 e 863/09 de 14.10.2009, todos in www.dgsi.pt.
A decisão recorrida, que assim não entendeu, não pode, pois, ser mantida, pelo que o recurso
merece provimento.
7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido,
ordenando-se a reforma da conta nos termos sustentados pela recorrente.
Sem custas.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão
Lopes.
(1) (Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 04.12.2008, rec. 840/08 e de 30.10.08,
rec.112/07, e do Supremo Tribunal de Justiça, recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt.)
(2) (Cf. Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pág. 81.)
(3) (Aplicável ao caso em apreço por força do disposto no artº 27º do decreto-lei n.º 34/2008 de 26 de Fevereiro.)

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
IRS. Rendimentos da categoria B. artigo 3.º, n.º 6, do CIRS.
Sumário:
I — Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 6, do CIRS, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 33-B/2002, de 30 de Dezembro (LOE para 2003), os rendimentos empresariais e profissionais (cat. B), «ficam sujeitos a tributação desde o momento
em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou documento
equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da
aplicação do disposto no artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento
seja determinado com base na contabilidade».
II — De acordo com essa disposição legal, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2003,
os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo em 2003, provenientes de prestação de serviços que foi facturada em 2002, ficam sujeitos a IRS no ano de 2003.
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Processo n.º 823/12-30.
Recorrente: Gaspar Vieira de Castro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Gaspar Vieira de Castro (adiante Impugnante ou Recorrente), na sequência do indeferimento
da reclamação graciosa deduzida contra a liquidação de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares (IRS) do ano de 2003, veio deduzir impugnação judicial, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a anulação daquele acto na parte que se refere aos rendimentos provenientes
de serviços que prestou em 2002 no exercício da sua actividade profissional e cujo pagamento lhe foi
efectuado em 2003.
Para tanto, e em síntese, invocou que, obedecendo à informação prévia vinculativa solicitada à
Administração tributária (AT), declarou naquele ano de 2003 os rendimentos em causa. No entanto, a
tributação desses rendimentos no ano de 2003 viola o disposto no art. 3.º, n.º 6, do Código do Imposto
Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 32-B/2002,
de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 2003) – que veio impor a tributação dos
rendimentos empresariais e profissionais «desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória
a emissão de factura ou documento equivalente» –, uma vez que, em obediência às regras do Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), emitiu as facturas respeitantes a essas prestações de
serviços no ano de 2002.
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial improcedente.
Para tanto, em resumo, considerou que à situação sub judice é aplicável o n.º 6 do art. 3.º do
CIRS na sua redacção original (1) e não na redacção que lhe foi dada pela LOE para 2003, sob pena de
aplicação retroactiva da lei; ademais, na interpretação sustentada pelo Impugnante, os rendimentos em
causa não seriam tributados nem no ano de 2003, em que foram efectivamente recebidos, nem no ano
de 2002, em que foram facturados.
1.3 O Impugnante interpôs recurso da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo, o qual
foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 O Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1. O presente recurso vem interposto da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora recorrente Gaspar Vieira de Castro contra a liquidação de IRS relativa ao ano de 2003
n.º 2004 5003066781.
2. O recorrente reivindica que da referida liquidação deve ser expurgado o rendimento de
€ 104.500,00 que no exercício da sua atividade – categoria B do CIRS – faturou em 2002, no cumprimento das regras do CIVA, mas que só recebeu em 2003,
3. Sustentando a sua pretensão no entendimento de que ao caso é de aplicar a redação do art.º 3.º/
n.º 6 do CIRS que, introduzida pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, vigorou a partir de 1 de
janeiro de 2003 e ainda se mantém.
4. A douta sentença a quo negou provimento à referida pretensão, com o fundamento de que à
determinação dos rendimentos sujeitos a IRS em 2003 seria de aplicar a redação do art.º 3.º/n.º 6 do
CIRS que vigorou até 31 de dezembro de 2002, alegando que a aplicação da redação que passou a
vigorar a partir de 1 de janeiro de 2003 implicaria aplicação retroativa.
5. Todavia, a aplicação da lei vigente em 2003 à determinação do rendimento sujeito a IRS no
ano de 2003 não envolve qualquer retroatividade, sendo essa que deve ser aplicada.
6. Ao contrário, a lei vigente em 2002 e que deixou de vigorar a partir de 1 de janeiro de 2003
não pode ser aplicada à determinação do rendimento a tributar em IRS em 2003, precisamente por não
estar em vigor em 2003.
7. A sentença a quo errou na aplicação do direito.
8. A liquidação impugnada deve ser reformada nos termos requeridos na petição inicial.
TERMOS EM QUE
Com o sempre douto suprimento de V. Exas., deve dar-se provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença recorrida e proferindo-se acórdão que reconheça a total procedência do pedido da
impugnante ora recorrente no sentido da reforma (anulação parcial) da liquidação impugnada».
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto proferiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao
recurso, com a seguinte fundamentação:
«A questão controvertida é saber em que ano devem ser tributados rendimentos de prestação de
serviços prestados em 2002, ano da emissão da respectiva factura, mas só recebidos em 2003.
Vejamos.
Até 31 de Dezembro de 2002 [2], o momento em que os rendimentos de categoria B ficavam sujeitos a tributação coincidia com aquele em que se acorria o seu pagamento ou colocação à disposição,
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independentemente do ano em que a prestação tivesse ocorrido e da obrigação de tributação em sede
de IVA, sem prejuízo, todavia, do estipulado no artigo 18.º do CIRC para os rendimentos apurados
com base na contabilidade.
Com as alterações introduzidas pela Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro, em vigor a partir de 1 de
Janeiro de 2003, o momento de sujeição a tributação em IRS coincide com aquele em que para efeitos
de IVA se torne exigível a emissão de factura ou documento equivalente, nos termos do artigo 35.º/1 [3]
do CIVA, ou não sendo exigível a emissão de factura com a data do pagamento com o da colocação
à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo do estipulado no artigo 18.º do CIRC para os
rendimentos apurados com base na contabilidade.
Ora, no caso em análise, em que estão em causa rendimentos provenientes de serviços prestados
em 2002, mas só pagos em 2003, de acordo com o regime legal vigente à data do facto tributário, os
rendimentos ficam sujeitos a tributação em 2003.
A interpretação da recorrente implica a aplicação retroactiva da norma do artigo 3.º/6 do CIRS, na
redacção da Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro, o que afronta o normativo inserto no artigo 12.º /1 da LGT.
A sentença recorrida, a nosso ver, não merece censura».
1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro
de julgamento quando considerou que, para efeitos de tributação em IRS, os rendimentos efectivamente
recebidos em 2003, mas que, no cumprimento das regras do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
foram facturados em 2002, devem integrar o rendimento tributável do ano de 2003.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«Pelos documentos juntos aos autos com relevância para o caso, considero provados os seguintes
factos:
1. Na declaração modelo 3, do ano de 2003, declarou o montante global de 119.633,60 €, resultante
das faturas n.º 6 a 48, emitidas e recebidas no ano de 2003, no total de 15.133,60 € acrescido do valor
de 104.500,00 € correspondente às faturas 1 a 5 emitidas em 2002, só recebidas em 2003;
2. O impugnante emitiu as faturas n.ºs 1, 2, 4 e 5, em 10.12.2002, 16.12.2002, 27.12.2002 e
27.12.2002, no valor de 2.500,00 €, 100.000,00 €, 1.250,00 € e 750,00 €, respetivamente no total de
104.500,00 € (fls. 63 a 66 do processo que de reclamação graciosa);
3. Por ofício datado de 20.03.2004, da Direcção Geral de Impostos, enviado ao impugnante,
consta o seguinte: “(…)
Em resposta à carta de 30 de Janeiro último, tenho a honra de informar V. Exa. que por despacho
do Director-Geral dos Impostos, de 2004-03-19, proferido sobre a informação IRS n.º 390/04, foi
sancionado o seguinte entendimento:
a) A legislação em vigor, desde 01-01-2001, não permite o reporte de rendimentos.
b) Até 2002-12-31, o momento em que os rendimentos da categoria B ficavam sujeitos a tributação
coincidia com aquele em que se observava o seu pagamento ou colocação à disposição, independentemente do ano em que a prestação tivesse ocorrido e da obrigação de tributação em sede de IVA, sem
prejuízo, no entanto, do estipulado no artigo 18.º Código do IRC para rendimentos apurados com base
na contabilidade.
c) Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32-B/2002 (O.E. para 2003), de 30-12, o momento
de sujeição a tributação em IRS coincide com aquele em que para efeitos de IVA se torne exigível a
emissão de factura ou documento equivalente, de harmonia com o disposto no n.º 7 do artigo 35.º do
Código do IVA. No entanto, a emissão de recibo deverá coincidir com o momento da percepção dos
rendimentos.
d) Do exposto, atendendo a que o disposto no citado n.º 6 do artigo 3.º do CIRS iniciou sua vigência a partir de 2003-01-01, conclui-se que para efeitos de IRS, não obstante ter sido emitida factura
em ano anterior, o momento da sujeição a tributação é aquele em que se verificou seu pagamento ou
colocação à disposição, donde se considerar que os honorários percebidos em 2003-01-21 constituem
rendimentos do ano de 2003, devendo, por esse facto, serem indicados na declaração de rendimentos do
ano de 2003, devendo, por esse facto, serem indicados na declaração modelo 3 relativa aquele exercício.
(Cfr. fls. 6 do Processo que de reclamação graciosa)
4. O impugnante foi notificado da demonstração de liquidação de IRS 2004 5003066781, do ano
de 2003, com valor de reembolso de 2.709,04 € (Cfr. docs. juntos a fls. 5 dos autos);
5. Em 25.11.2004, reclamou graciosamente, sendo indeferida a reclamação, em 12.03.2008 (fls.
68 do PA apenso)
6. Em 15.04.2008, apresentou a impugnação judicial.
O Tribunal alicerçou a sua convicção na consideração dos factos provados na prova documental.
A prova documental teve por base a constante do PA e documentos juntos aos autos pelo impugnantes e pela Fazenda Pública, neles devidamente identificados.
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O facto constante do art.º 1. foi dado como provado, por acordo das partes.
Não resultam provados ou não provados quaisquer outros factos com interesse para a decisão».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O ora Recorrente, no exercício da sua actividade sujeita a tributação na categoria B do IRS, incluiu na declaração respeitante ao ano de 2003 rendimentos do montante de € 104.500,00 respeitantes
à prestação de serviços que facturou no ano de 2002, mas que apenas lhe foram pagos em 2003.
Na sequência do indeferimento da reclamação graciosa que deduziu contra a liquidação efectuada com base nessa declaração, veio impugnar esse acto tributário. Sustentou o Impugnante que a
tributação em 2003 dos rendimentos que foram por ele facturados em 2002, como o impunha o CIVA,
viola o disposto no art. 3.º, n.º 6, do CIRS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30
de Dezembro.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial improcedente
porque considerou que à situação sub judice é aplicável o n.º 6 do art. 3.º do CIRS, não na redacção
que lhe foi dada lhe foi dada pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, a qual apenas vigora a partir
de 1 de Janeiro de 2003, mas na sua redacção original, sob pena de aplicação retroactiva da lei.
O Impugnante, inconformado com essa sentença, dela recorreu para este Supremo Tribunal Administrativo.
Continua a sustentar que «ao caso é de aplicar a redação do art.º 3.º/n.º 6 do CIRS que, introduzida pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, vigorou a partir de 1 de janeiro de 2003 e ainda se
mantém», não resultando dessa aplicação qualquer retroactividade e que, pelo contrário «a lei vigente
em 2002 e que deixou de vigorar a partir de 1 de janeiro de 2003 não pode ser aplicada à determinação do rendimento a tributar em IRS em 2003, precisamente por não estar em vigor em 2003» (cfr.
conclusões 4 e 6).
Assim, como deixámos dito em 1.8, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se os
rendimentos efectivamente recebidos em 2003, mas que, no cumprimento das regras do IVA foram
facturados em 2002, devem integrar o rendimento tributável do ano de 2003.
2.2.2 DA APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
Nos termos do art. 3.º do CIRS, estão sujeitos à incidência do imposto os rendimentos empresariais e profissionais.
Quanto ao momento relevante para essa tributação, cumpre ter presente o disposto no art. 3.º,
n.º 6, do CIRS,
Quer na sua redacção original, que é a resultante do aditamento que àquele artigo foi feito pelo
Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho:
«Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributação desde que pagos ou colocados
à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 18.º do Código
do IRC para os rendimentos determinados com base na contabilidade».
Quer na redacção que lhe foi introduzida pela LOE para 2003, ou seja, pela Lei n.º 32-B/2002,
de 30 de Dezembro:
«Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para
efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória
a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares,
sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento seja
determinado com base na contabilidade».
Do cotejo da redacção original do preceito com a que lhe foi dada pela LOE para 2003, resulta
que o momento em que, em regra, os rendimentos da categoria B ficavam sujeitos a tributação, que era
aquele em que ocorria o seu pagamento ou a colocação à disposição do sujeito passivo, a partir de 1 de
Janeiro de 2003 – data em que entrou em vigor o OE para 2003 (4) – passou a ser coincidente com aquele
em que, para efeitos de IVA, se torne exigível a emissão de factura ou documento equivalente.
No caso sub judice estão em causa rendimentos provenientes de serviços prestados em 2002, mas
que apenas foram pagos ao ora Recorrente em 2003.
O Recorrente, directamente, não põe em causa que tais rendimentos estejam sujeitos a tributação. Mas,
se bem que nunca afirme que sobre os rendimentos em causa (facturados em 2002 e recebidos em 2003)
não incide IRS, a sua argumentação, levada às últimas consequências, teria esse efeito. Senão vejamos:
Sustenta o Recorrente que à situação sub judice é aplicável o n.º 6 do art. 3.º do CIRS na redacção
que lhe foi dada pela LOE para 2003 e sustenta ainda que da aplicação da norma nessa redacção resulta
que o momento da tributação seria aquele em que foi emitida a factura, ou seja, 2002. No entanto, na
data em que foi emitida a factura - 2002 - o momento que a lei previa para a tributação não correspondia àquele em que devia ser emitida a factura nos termos do CIVA, mas o da efectiva percepção
dos rendimentos ou o da colocação dos mesmos à disposição do sujeito passivo. Por esse motivo, não
poderia a AT liquidar-lhe com referência ao ano de 2002 o IRS devido pelos rendimentos em causa; e,
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se o liquidasse, sempre poderia o ora Recorrente impugnar essa liquidação com o fundamento de que
inexistia norma legal que autorizasse a sujeição a imposto nesse momento.
Aceitando essa argumentação, a Juíza do Tribunal a quo considerou que a interpretação sustentada
pela Recorrente levaria à impossibilidade da tributação daqueles rendimentos em sede de IRS: não
poderiam ser tributados em 2002, porque a lei em vigor nesse ano previa que o momento para a tributação era o da efectiva percepção dos rendimentos, que ocorreu em 2003; não poderiam ser tributados
em 2003, porque a lei em vigor neste ano previa que o momento para a tributação era o da emissão da
factura e esta já tinha ocorrido no ano anterior.
O resultado a que se chega na interpretação sustentada pelo Recorrente é, salvo o devido respeito,
absurdo, sendo manifesto que não pode ter sido querido pelo legislador.
Impressionada com essa consequência, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto,
concluiu pela aplicabilidade à situação sub judice do art. 3.º, n.º 6, do CIRS na sua redacção original,
ou seja, na redacção do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, que vigorou até 31 de Dezembro
de 2002.
Mas, salvo o devido respeito, a melhor interpretação da lei não conduz a esse resultado.
É certo que, como sustenta o Recorrente, à situação sub judice só pode ser aplicado o disposto no
art. 3.º, n.º 6, do CIRS na redacção que lhe foi introduzida pela LOE para 2003. Na verdade, porque
essa norma entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2003, é inequívoco que a mesma deve ser aplicada aos
rendimentos sujeitos a IRS nesse ano de 2003, nos termos do disposto no art. 12.º da Lei Geral Tributária, que estabelece como princípio geral da aplicação da lei tributária no tempo (em sentido idêntico
ao que resulta dos princípios gerais de direito – cfr. art. 12.º do Código Civil) que as normas tributárias
se aplicam ao factos posteriores à sua entrada em vigor.
Nem pode pretender-se que o facto tributário ocorreu em 2002 e que, por esse motivo, lhe deverá
ser aplicável a lei em vigor nessa data. É que o facto tributário – o rendimento sujeito a IRS que adveio
para o Contribuinte das prestações de serviços em causa –, nos termos da lei em vigor em 2002, só
poderia considerar-se verificado com o efectivo pagamento dos serviços prestados, o qual só verificou
em ano 2003 (5).
Como a doutrina tem vindo a afirmar, a constituição do direito do Estado e da obrigação do
contribuinte «opera apenas no momento em que se efectua o recebimento ou colocação à disposição do titular, do dinheiro ou dos bens em espécie formativos do objecto do rendimento em
causa» (6).
No entanto, da aplicação do art. 3.º, n.º 6, do CIRS, na redacção que lhe foi dada pela LOE para
2003 não resulta, contrariamente ao que parece supor o Recorrente (e a sentença recorrida), a impossibilidade de tributação dos rendimentos em causa no ano de 2003. Vejamos:
Dispõe este preceito legal que os rendimentos empresariais ou profissionais ficam sujeitos a
tributação «desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou
documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento
ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação do disposto no
artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento seja determinado com base na contabilidade».
Ou seja, porque relativamente aos rendimentos pagos ou colocados à disposição do sujeito passivo em 2003 e por que este tivesse emitido factura em ano anterior já não era obrigatória a emissão da
factura, releva como facto tributário o pagamento dos rendimentos, ocorrido nesse ano de 2003.
Terá sido nesse pressuposto que o legislador não sentiu qualquer necessidade de estabelecer
qualquer norma de direito transitório em ordem a regular a sucessão de leis no tempo derivada da nova
redacção dada ao n.º 6 do art. 3.º do CIRS pela LOE para 2003.
Não se verifica, pois, ilegalidade alguma decorrente da sujeição a IRS dos referidos rendimentos
no ano de 2003.
Assim, se bem que por motivos diversos dos que motivaram a decisão da 1.ª instância, a liquidação impugnada não sofre de ilegalidade que lhe vem assacada, pelo que o recurso não merece
provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Nos termos do disposto no art. 3.º, n.º 6, do CIRS, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 33-B/2002, de 30 de Dezembro (LOE para 2003), os rendimentos empresariais e profissionais
(cat. B), «ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a
emissão de factura ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação
do disposto no artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento seja determinado com base na
contabilidade».
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II - De acordo com essa disposição legal, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2003, os rendimentos
recebidos pelo sujeito passivo em 2003, provenientes de prestação de serviços que foi facturada em
2002, ficam sujeitos a IRS no ano de 2003.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) O n.º 6 do art. 3.º do CIRS foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho.
(2) Permitimo-nos corrigir o manifesto lapso de escrita: escreveu-se 2012 onde se queria dizer 2002.
(3) Permitimo-nos corrigir o manifesto lapso de escrita: escreveu-se 53.º onde se queria dizer 35.º.
(4) Cfr. o art. 76.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro.
(5) Com interesse sobre a questão, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
– de 29 de Novembro de 2006, proferido no processo n.º 827/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16
de Novembro de 2007 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32240.pdf), págs. 2090 a 2099, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
48ed4aaedd1ce1708025724c004ef122?OpenDocument;
– de 8 de Setembro de 2010, proferido no processo n.º 339/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 1 de
Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1291 a 1298, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
6b940d1998bc0861802577a00033d6fb?OpenDocument.
(6) Cfr. VÍTOR FAVEIRO, Noções Fundamentais de Direito Fiscal Português, II Volume, págs. 124/125.
No mesmo sentido ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, volume I, págs 251 e seguintes.

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Valor patrimonial tributário. Coeficiente de localização. Aplicação retroactiva. Portaria
n.º 1022/2006, de 20 de Setembro.
Sumário:
I — O n.º 4 do artigo 37 do CIMI estipula que «A avaliação reporta-se à data do pedido
de inscrição do pedido na matriz».
II — A portaria 1022/2006 de 20/09 consente aplicação retroactiva como resulta do
seu n.º 6, verificadas que sejam as condições ali previstas.
III — A dita portaria aplica-se ao caso dos autos em que a declaração modelo 1 de IMI
foi apresentada em data anterior à sua entrada em vigor porquanto:
a) As alterações introduzirem um coeficiente de localização mais favorável ao
sujeito passivo.
b) O anexo III da portaria prevê o local onde se situam os imóveis avaliados.
c) As alterações de coeficientes serem alheias ao caso concreto em análise resultando da iniciativa da CNAPU ditada por errada qualificação ou quantificação,
conclusão adquirida, não pelo caso concreto dos autos, mas com base nos elementos fornecidos pelos serviços competentes da Direcção Geral dos Impostos
a coberto da previsão legal do n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 287/03 de
12/11.
Processo n.º 826/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Alexandre Luís Spranger Gomes e Outro.
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 Castelo Branco, de 22 de Setembro de 2011, que julgou procedente a impugnação deduzida
por Alexandre Luís Spranger Gomes e João Frederico Spranger Gomes, com os sinais dos autos, contra
os actos de 2.ª avaliação para efeitos de IMI dos terrenos para construção descritos na matriz sob os
artigos P-3642, P-3643, P-3644, P-3645, P-3646 e P-3647, avaliados no valor global de 1 920.020,00€,
apresentando as seguintes conclusões:
1. Em 2004/07/28 foram apresentadas as declarações mod. 1, de IMI referentes aos prédios urbanos, inscritos sob os artigos matriciais P-3642, P-3643, P-3644, P-3645, P-3646 e P-3647, que se
situam na freguesia do Fundão, Concelho do Fundão;
2. As 1.ªs avaliações dos citados prédios foram efectuadas em 2005/02/020 e requeridas as 2.ªs
avaliações em 2005/05/01;
3. Ou seja, tudo na vigência das portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 25 de
Novembro;
4. As 2ªs avaliações, vieram a ser efectuadas em 2007/09/26, decorridos já 2 anos, quando já
estava em vigor a portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro;
5. Nas 2ªs avaliações foi mantido o factor de localização 1,20, que já tinha sido aplicado nas 1ªs
avaliações, conforme portaria n.º 1426/2004 de 25 de Novembro;
6. Cumpre-nos então questionar se o Serviço de Finanças andou bem ao aplicar o factor de localização 1,20, consagrado na portaria n.º 1426/2004 de 25 de Novembro ou se por outro lado, deveria
ter sido aplicado o factor de localização consagrado na portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro,
retroactivamente?
7. A portaria n.º 1426/2004 de 25 de Novembro, entrou em vigor em 26/11/2004 e a portaria
n.º 1022/2006 de 20 de Setembro, em 21/09/2006;
8. Resulta do n.º 4 do art.º 37.º do CIMI que “A avaliação reporta-se à data do pedido de inscrição do pedido na matriz”;
9. Assim, o momento relevante dos pressupostos para a avaliação é a data de 2004/07/28 em que
foi apresentada da declaração mod. 1, de IMI, ou seja, o factor 1,20, nos termos do n.º 4 do art.º 37.ºe
artºs 42.º, 62.º n.º 2 do CIMI e, das portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 25 de
Novembro;
10. Acresce que, resulta do n.º 5 da própria portaria n.º 1022/2006 de 20 de Setembro, que a
mesma apenas se aplica aos prédios urbanos, cujas declarações mod. 1, de IMI sejam entregues a
partir de 21 de Setembro do ano da entrada em vigor (2006);
11. Resulta ainda do seu n.º 6 que: “não obstante o referido no n.º 5, nos casos em que na sequência da revisão efectuada, nos termos do artº 26.º do D.L. n.º 287/2003 de 12 de Novembro (…),
são de aplicação retroactiva, originando, nos termos do 3 do mesmo art.º a repetição das avaliações
entretanto efectuadas”;
12. Como o referido art.º 26.º se aplica apenas com base na errada qualificação ou quantificação, (sublinhado nosso) dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 art.º 62.º do CIMI não se
enquadra no caso concreto;
13. Assim, nos termos e para os efeitos artº 13.º, no n.º 4 do artº 37.º e nos art.ºs 42.º, 60.º, 62.º
n.º 2 do CIMI e, das portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de 25 de Novembro, o valor
do factor correcto a aplicar em todas as avaliações é de 1,20;
14. Valor esse que foi utilizado nas respectivas avaliações;
15. Conclui-se que o tribunal “a quo”, de acordo com os factos dados como provados, fez uma
aplicação errada do direito;
16. Tendo violado assim, o estatuído no art.º 37.º n.º 4, art.º 42º, 62º n.º 2 do CIMI, reportado
aos coeficientes de localização fixados pelas portarias n.ºs 982/2004 de 4 de Agosto e 1426/2004 de
25 de Novembro; Quanto ao valor do processo;
17. A presente impugnação, foi autuada em Abril de 2008, antes da alteração introduzida ao
art.º 97-A do CPPT que produziu efeitos desde 1/09/2008, conforme art.º 27.º n.º 1 do mesmo diploma;
18. Assim, nos termos do n.º 3 do art.º 669.º do CPC o valor da causa deverá ser determinado
mediante o recurso ao critério da utilidade económica do pedido, o qual deverá corresponder ao
valor do IMI que poderá vir a ser pago, (artº 32.º do CPTA e 306.º do CPC), e não ser considerado o
valor de €1.920.000,00 atribuído inicialmente pelos impugnantes, o qual corresponde ao valor global
atribuído aos prédios avaliados;
19. Neste sentido, veja-se o acórdão do processo n.º 0255/11 do STA de 14/09/2011.
Nestes termos deve-se conceder provimento ao presente recurso e, revogar, em consequência a
sentença recorrida, que deverá ser substituída por outra que julgue improcedente a impugnação e
mantenha válido o acto tributário posto em crise.
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Mais se requer que, nos termos do n.º 3 do artº 669.º do CPC, o valor da causa deverá ser determinado mediante o recurso ao critério da utilidade económica do pedido, como será de, JUSTIÇA!
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
(…)
A nosso ver o recurso merece provimento.
Citando o parecer do MP, que se subscreve, por inteiro, exarado no recurso n.º 01122/11, onde
o STA proferiu o acórdão de 14 de Junho de 2012 “A Portaria n.º 1002/2006, 20 Setembro conferiu
expressão normativa a proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU) no
sentido da melhoria do sistema de avaliação de prédios urbanos, instituído pela reforma da tributação
do património e concluído com a publicação das Portarias nºs 982/2004, 4 Agosto e 1426/2004, 25
Novembro, inspirada pela apreciação de reclamações e propostas de alteração ao zonamento apresentadas por peritos avaliadores, municípios e contribuintes (cf preâmbulo)
Neste sentido procedeu às correcções necessárias resultantes de:
a) propostas de revisão de zonamentos e de coeficientes de localização a aplicar em cada município, com fundamento na sua errada qualificação ou quantificação (art. 26º DL nº287/2003, 12
Novembro; Portaria 1º e Anexo I)
b) propostas de alteração a zonamentos desactualizados art. 62º n.º 2 CIMI; Portaria 2º e Anexo II)
A Portaria tem aplicação prospectiva, nos termos gerais da aplicação da lei no tempo, relevando
para a avaliação de todos os prédios urbanos cujas declarações modelo n.º 1 (referidas nos arts. 13º e
37º CIMI,) sejam entregues a partir do início da vigência do diploma, em 21 Setembro 2006 (Portaria
5º) O legislador permitiu a aplicação retroactiva das alterações introduzidas pela Portaria apenas
aos casos em que, da revisão efectuada nos termos do art. 26º DL n.º 287/2003, 12 Novembro por errada qualificação ou quantificação resultem coeficientes de localização mais favoráveis aos sujeitos
passivos (Portaria n.º 6)
No caso concreto a aplicação retroactiva do regime constante da Portaria está excluída porquanto, as alterações introduzidas nos termos do art. 26º DL n.º 0287/2003,12 Novembro por errada
qualificação ou quantificação de coeficientes de localização não contemplam o município do Fundão
(cf. Anexo I), sendo certo que o coeficiente de localização mais favorável de 1,00 (por confronto com
o coeficiente aplicado de 1,20) exprime alteração resultante de zonamento desactualizado (art. 62º
n.º 2 do IMI e 2º e Anexos II e III da Portaria.
O douto acórdão do STA, citado, entendeu que o n.º 6 da portaria se aplica a todas as situações,
quer a revisão se tenha efectuado por errada quantificação ou qualificação ou por desactualização
do zonamento, o que resultará do preâmbulo da Portaria.
Com o devido respeito não sufragamos tal interpretação.
De facto, a ser assim, o n.º 5 da portaria, que determina que só se aplica à avaliação de todos
os prédios urbanos cujas declarações modelo 1 tenham sido, referidas nos artigos 13.º e 17.º do CIMI
deixaria de ter qualquer aplicação, pois que a Portaria aplicar-se-ia a todas as situações.
Por outro lado a excepcionada aplicação retroactiva regulada no n.º 6 da portaria passaria a
ser a regra.
Que os erros de quantificação e qualificação referidos no artigo 26.º do DL 287/2003, de 12 de
Novembro impliquem a aplicação retroactiva e a repetição das avaliações percebe-se, porquanto se
trata de erros imputáveis aos serviços e tal possibilidade está prevista no referido normativo.
Agora que a desactualização dos zonamentos (artigo 62.º/2 do CIMI) possa implicar a aplicação
retroactiva e a repetição das avaliações efectuadas é que não se nos afigura curial.
Na verdade, tal tese não deixaria de criar grande instabilidade e insegurança nas relações jurídico-tributárias, que o legislador não teria, seguramente, desejado.
A alteração e aplicação da lei no tempo implica sempre algum tratamento desigual para situações
idênticas, pelo que se nos afigura que a tese que sustentamos não viola o princípio da igualdade, como
sustenta a sentença recorrida.
A nosso ver, a decisão recorrida merece censura.
Quanto ao valor da causa, embora a recorrente tenha razão, em teoria, o certo é que o mesmo
se encontra definitivamente fixado por ausência de impugnação oportuna na contestação e omissão
da sentença recorrida quanto a essa questão (artigos 314.º/4 e 315.º/1/2 do CPC).
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, quanto ao fundo da causa, revogando-se
a sentença recorrida e mantendo-se o acto sindicado na ordem jurídica.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 - Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a impugnação dos actos de avaliação para efeitos de IMI em razão da aplicação retroactiva do coeficiente

3269
de localização previsto na Portaria 1022/2006, de 20 de Setembro (1,00), em detrimento do fixado nas
Portarias 982/2004 e 1426/2004 (1,20).
Nas conclusões 17 a 19 das suas alegações de recurso a recorrente vem contestar o valor da causa
atribuído pelos impugnantes - €1.920.000,00 — e não antes contestado.
Ora, não obstante a recorrente ter razão quanto ao que alega relativamente ao valor da causa, não
pode vir (apenas) no recurso contestar tal valor, pois que este se encontra definitivamente fixado com
a prolação da sentença de 1.ª instância que sobre ele se não pronunciou, como decorre do disposto nos
artigos 314.º n.º 4 e 315.º n.ºs 1 e 2 do Código de Processo Civil. Neste sentido, o parecer do Ministério
Público junto aos autos e supra transcrito bem como o Acórdão deste Supremo Tribunal de 14 de Junho
de 2012, rec. n.º 1122/11.
5 - Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos (que
numerámos):
1. Na sequência de aquisição dos imóveis prédios urbanos inscritos na matriz na freguesia e
concelho do Fundão sob os artigos P-3642, P-3643, P-3644, P-3645, P-3646 e P-3647 procederam os
autores à entrega do modelo n.º 1 de IMI em 28/07/2004.
2. Em 20/02/2005 foi fixado o valor patrimonial dos prédios urbanos em questão, com a qual os
impugnantes não concordaram, requerendo uma segunda avaliação em 01/05/2005.
3. Em 26/09/2007 foi fixado o valor patrimonial, o qual se manteve nos exactos montantes já
definidos na primeira avaliação, designadamente por aplicação do coeficiente de localização de 1,20
com base nos índices de zonamento vigentes à data do pedido de avaliação dos imóveis.
4 Em concreto os valores patrimoniais assim definidos foram de:
- P-3642 - 339.120,00€;
- P-3643 - 281.770,00€;
- P-3644 - 339.120,00€;
- P-3645 - 339.120,00€;
- P-3646 - 281.770,00€;
- P-3647 - 339.120,00€.
5. Não se conformando com a avaliação efectuada/mantida os autores apresentaram, em
24/01/2008, petição inicial que deu origem aos presentes autos de impugnação.
6 — Apreciando.
6.1. Do “coeficiente de localização” aplicável
A sentença recorrida, a fls. 36 a 39 dos autos, julgou procedente a impugnação judicial deduzida,
anulando os actos de segunda avaliação sindicados e condenando a Fazenda Pública à sua substituição
por outras conformes à lei aplicável, no entendimento de que ao invés do coeficiente de localização
aplicado nas avaliações sindicadas — 1,20 — devia ser aplicado (retroactivamente) o coeficiente (mais
favorável) de 1,00, previsto na Portaria 1022/2006, de 20 de Setembro.
Fundamentou-se o decidido na consideração de que embora o coeficiente de localização aplicado
fosse o previsto nas portarias n.º 982/2004 e 1426/2004, vigentes à data do pedido de inscrição dos
prédios na matriz, o facto de à data da realização da segunda avaliação vigorarem, por efeito da entrada
em vigor da Portaria n.º 1022/2006, de 20/09, novos e mais favoráveis coeficientes de localização por
alteração dos zonamentos dos prédios urbanos, levava à aplicação retroactiva destes, ex vi do disposto
no seu artigo 6.º interpretado em conformidade com o princípio da igualdade (cfr. sentença recorrida,
a fls. 38 e 39 dos autos).
Discorda do assim decidido a Fazenda Pública, censurando à sentença recorrida a interpretação
adoptada do artigo 6.º da Portaria n.º 1022/2006, porquanto a referida portaria apenas se aplica aos
prédios urbanos, cujas declarações mod. 1, de IMI, sejam entregues a partir de 21 de Setembro do ano
da entrada em vigor (2006) e porque o disposto no seu n.º 6, como o referido art.º 26.º se aplica apenas com base na errada qualificação ou quantificação, dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do
n.º 1 art.º 62.º do CIMI, situação diversa da dos autos, em que os coeficientes de localização aplicáveis
eram os previstos nas portarias em vigor à data da entrega do modelo 1 de IMI (cfr. as conclusões das
alegações de recurso supra transcritas).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto
aos autos e supra transcrito, defende o provimento do recurso.
Vejamos.
Questão similar à colocada nos presentes autos foi objecto de Acórdão deste Supremo Tribunal
do passado dia 14 de Junho, proferido no processo n.º 1122/11, para cuja fundamentação remetemos e
cuja decisão também aqui se adoptará, não apenas porque importa contribuir para uma interpretação e
aplicação uniformes do Direito, mas porque a interpretação extensiva a que aí se proceda do disposto
no n.º 6 da Portaria n.º 1022/2006, de 20/09, em conformidade com o disposto no respectivo preâmbulo,
se nos parece impor sob pena de tratamento desigual de situações merecedoras de igual tratamento.
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De facto, tendo o legislador reconhecido a inadequação do coeficiente de localização constante
das portarias n.º 982/2004 e 1426/2004 — porque excessivamente elevado — e estando ainda em curso
procedimento de segunda avaliação, mal se compreenderia a aplicabilidade do coeficiente reconhecidamente desadequado em vez daquele, mais favorável, tido por mais idóneo pelo próprio legislador.
Escreveu-se no Acórdão deste Supremo Tribunal do passado dia 14 de Junho (rec. n.º 1122/11):
«Da aplicação da portaria 1022/2006 de 20/11 o caso dos autos:
A portaria 1022/2006 de 20/11 entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica-se
a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo n.º 1, a que se referem os artigos 13.º e 37.º do
CIMI, sejam entregues a partir dessa data (21/09/2006).
O seu artigo 6º dispõe:
“Não obstante o que acabou de se referir, nos casos em que na sequência da revisão efectuada
nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e desde que das alterações
aprovadas pela portaria 1022/2006 de 20/09 resultem coeficientes mais favoráveis ao sujeito passivo,
o novo zonamento e os novos coeficientes de localização mínimos e máximos constantes, respectivamente, dos anexos I e III da presente portaria são de aplicação retroactiva, originando, nos termos do
n.º 3 do mesmo artigo, a repetição das avaliações entretanto efectuadas”.
Uma vez que no anexo II da aludida portaria se prevê para o Município da Covilhã (onde se situam
os imóveis habitacionais avaliados) um coeficiente de localização máximo de 1,20 verifica-se que foi
reduzido o coeficiente que anteriormente estava definido para os prédios urbanos da freguesia de Santa
Maria, concelho da Covilhã que era de 1,32.
Cremos pois que tem lugar a aplicação retroactiva da portaria 1022/2006 de 20/09 ao caso dos
autos pelas seguintes razões:
Por as alterações introduzirem um coeficiente de localização mais favorável ao sujeito passivo.
Por o anexo III da portaria prever o local onde se situam os imóveis avaliados. Por as alterações
de coeficientes serem alheias ao caso concreto em análise resultando da iniciativa da CNAPU ditada
por errada qualificação ou quantificação, conclusão adquirida, não pelo caso concreto dos autos, mas
com base nos elementos fornecidos pelos serviços competentes da Direcção Geral dos Impostos a
coberto da previsão legal do n.º 2 do artº 26º do DL. 287/03 de 12/11. Aqui chegados, e salvo o devido
respeito, não tem qualquer razão a recorrente ao pretender efectuar a interpretação do preceito acabado
de referir como impondo uma errada qualificação ou quantificação concretizada na situação dos autos
como implicitamente se infere do teor da conclusão de recurso 13ª. Também não se vê qualquer razão
para efectuar uma interpretação restritiva no sentido de que a aplicação retroactiva da portaria só é de
conceder aos casos de “errada qualificação ou quantificação” dos elementos referidos nas alíneas a)
e b) do artº 62ºdo CIMI ficando de fora os casos de “zonamento desactualizado” previstos no n.º 2
do mesmo preceito. A portaria a que nos vimos referindo pretendeu abranger as três situações como
expressamente nas suas motivações exprimiu:
“Com a publicação do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, procedeu-se à reforma da
tributação do património, sendo aprovados os novos Códigos do Imposto Municipal sobre os Imóveis
(CIMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT).
O sistema de avaliação dos prédios urbanos instituído pela reforma da tributação do património
ficou concluído com a publicação das Portarias n.ºs 982/2004 e 1426/2004, respectivamente de 4
de Agosto e de 25 de Novembro, nas quais foram aprovados, e dada publicidade, designadamente o
zonamento e os coeficientes de localização previstos no artigo 42.º do CIMI. Decorridos cerca de 19
meses e estando avaliados mais de um milhão de prédios urbanos, a Comissão Nacional de Avaliação
de Prédios Urbanos (CNAPU), no âmbito das suas competências, veio desenvolvendo estudos no sentido da melhoria do sistema de avaliação do património, designadamente apreciando as reclamações
e propostas de alteração ao zonamento que entretanto foram apresentadas por peritos avaliadores,
municípios ou contribuintes, ao abrigo do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro,
e do artigo 62.º do CIMI.
Considerando que do resultado desse trabalho se evidenciam situações que configuram, nos
termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, uma errada qualificação ou
quantificação dos elementos referidos nas alíneas a) e b) do artigo 62.º do CIMI, ou situações que,
encontrando-se o zonamento desactualizado, se enquadram no n.º 2 do artigo 62.º do CIMI, importa
pois proceder às correcções necessárias (...).
(...)».
(FIM DE CITAÇÃO)
Idêntico juízo é de reiterar nos presentes autos, em que também o valor do coeficiente de localização
aplicável foi objecto de “revisão em baixa” pela Portaria n.º 1022/2006 de 20/11, sendo tal coeficiente
- de 1,00 - de aplicar retroactivamente ao caso dos autos ex vi do disposto no artigo 6.º daquela Portaria,
interpretado em conformidade com a intenção do legislador expressa no respectivo preâmbulo.
A sentença recorrida que assim o julgou não merece, pois, qualquer censura, estando o recurso
da Fazenda Pública votado ao insucesso.
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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, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Neto.

Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Processo n.º 843/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mário Santos Oliveira — Ouriversaria e Relojoaria, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo TAF de Aveiro, a fls. 237 a 249 dos autos, que julgou procedente a reclamação judicial que
a sociedade MÁRIO SANTOS OLIVEIRA – OURIVERSARIA E RELOJOARIA, LDA, interpôs, ao
abrigo do disposto no artigo 276.º do CPPT, do acto praticado pelo Órgão de Execução Fiscal em 15
de Dezembro de 2011, de marcação da venda do estabelecimento comercial penhorado no processo de
execução fiscal n.º 0094200401015753 que no Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira-1 pende
contra essa sociedade.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida julgou procedente a reclamação deduzida ao abrigo do art. 276º
do CPPT, anulando “toda a execução a partir da penhora (exclusive)” e, sequencialmente, o acto de
marcação da venda, por considerar que, não obstante a executada ter sido pessoalmente citada em
17.09.2009, “não foi prestada a informação constante na parte final do n.º 2 do art. 193.º do CPPT
(de que se a executada não efectuar o pagamento ou não deduzir oposição no prazo de 30 dias, será
designado dia para a venda)”;
2. Tal omissão, que consubstancia uma nulidade de citação, impunha, assim, no entender do
Ilustre Julgador “que se fizesse a notificação do acto da penhora, de forma a permitir a organização
da respectiva defesa”, sendo que a referida falta “não se degradou em formalidade não essencial na
medida em que o desconhecimento exacto e tempestivo do conteúdo do acto notificando parece ter
prejudicado a defesa do contribuinte”.
3. A arguição de nulidades de citação (citação efectuada, mas deficiente) ou da sua falta (citação
omitida ou que deva considera-se como não efectuada) cabe no conceito de incidente, para efeitos do
art. 151.º do CPPT, pelo que pode ser arguida perante o tribunal tributário.
4. Mas à luz da doutrina vertida no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal datado de 24 de Fevereiro de 2010 (rec. n.º 923/08), e à qual aderimos, «(...) o
suprimento da nulidade da falta de citação em processo de execução fiscal não constitui um incidente
processual de que compita ao Tribunal Tributário 1.º Instância imediatamente conhecer, ao abrigo do
n.º 1 do artigo 151.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário».
5. Ou seja, na esteira de jurisprudência consistente do STA, as alegadas nulidades por falta de
citação devem ser arguidas primariamente perante o órgão da execução fiscal, e só depois, a decisão
que por ele venha a ser tomada poderá ser objecto de reclamação judicial para o tribunal tributário, nos
termos dos artigos 276.º e seguintes do CPPT.
6. Refere, por sua vez, o douto aresto do STA de 12.01.2011, proferido no âmbito do processo
n.º 969/10, que do entendimento acolhido pelo Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal datado de 24 de Fevereiro de 2010 (rec. n.º 923/08), «(...) resulta inequivocamente
não haver que distinguir entre nulidades por falta de citação decorrentes da sua omissão absoluta, de
vícios de forma da citação efectuada ou do seu efectivo não conhecimento, pois que para o conhecimento
de todas elas é primariamente competente o órgão da execução fiscal, e não o Tribunal, podendo este
intervir, contudo, em caso de indeferimento da arguição de nulidade pelo órgão da execução fiscal.
7. Decorre da factualidade dada como assente na douta peça decisória que a Reclamante nunca
arguiu qualquer nulidade junto do órgão de execução fiscal, isto é, nunca se insurgiu perante o competente órgão de execução fiscal contra a omissão de actos ou formalidades relacionados com a citação,
penhora e marcação da venda que, em seu entender, deveriam ter sido praticados e que o não foram.
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8. Tratando-se de nulidade por omissão da prática de um acto que deveria ser praticado, deverá
entender-se que não se está ainda perante uma questão controvertida, pelo que sua prática deverá ser
requerida ao órgão da execução fiscal, só havendo possibilidade de solicitar a intervenção do tribunal,
através de uma reclamação a deduzir nos termos do art.º 276.º do CPPT, se for indeferido o respectivo
requerimento.
9. Uma vez que o tribunal só tem competência para apreciar a falta ou nulidade de citação no
processo de reclamação da decisão tomada pelo órgão de execução fiscal sobre essa questão incidental,
estava vedado ao Tribunal a quo conhecer em primeira-mão dessa mesma nulidade.
10. O Ilustre Julgador ao pronunciar-se, imediatamente, sobre matéria que deveria ter sido primária
e obrigatoriamente apreciada pelo competente órgão de execução fiscal violou os dispositivos legais
contidos nos artigos 10.º, n.º 1, alínea f), 151.º, 276.º, 278.º do CPPT, 97.º, n.º 2, e 103.º da LGT, e 49.º,
n.º 1, alínea a), subalínea iii), e alínea d), do ETAF.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto do STA emitiu douto parecer no sentido de que devia
ser negado provimento ao recurso.
Ao abrigo do comando ínsito no artigo 705.º do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ao
processo judicial tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), que permite o julgamento de questões simples por decisão sumária do
relator, a Relatora proferiu, em 29 de Agosto de 2012, decisão sumária a negar provimento ao recurso.
Notificada dessa decisão, veio a FAZENDA PÚBLICA reclamar para a conferência ao abrigo
do disposto no art.º 700.º n.º 3 do CPC, nos seguintes termos:
«Tendo a recorrente, Fazenda Pública, sido notificada do douto despacho, a fls..., vem requerer que
sobre a matéria do mesmo seja emitido Acórdão, nos termos do n.º 3 do artº 700º do CPC, porquanto:
I) No douto despacho advoga-se que não vem questionado que o acto reclamado é constituído
pelo despacho que ordena a venda do bem e que tal acto não é possível de impugnação contenciosa
pela via processual prevista no artigo 276º do CPPT, da competência do Tribunal Tributário de 1ª Instância, com vista a anulação por vícios que inquinem a sua validade - por se tratar de acto susceptível
de afectar direitos ou interesses legalmente protegidos do executado - e visto que o recorrente não
procurou demonstrar o desacerto do julgador com indicação do vício ou erro eventualmente determinante da alteração ou anulação da decisão recorrida, pelo que, considerou-se que não podia deixar de
improceder o recurso jurisdicional.
II) Considera-se, por outro lado e ao contrário, na esteira de jurisprudência consistente do STA,
que as alegadas nulidades por falta de citação devem ser arguidas primeiramente perante o órgão da
execução fiscal, e só depois, a decisão que por ele venha a ser tomada poderá ser objecto de reclamação
judicial para o tribunal tributário, nos termos dos artigos 276º e segs do CPPT.
III) Donde, consideramos que sempre o julgador se deve pronunciar no sentido de se determinar
se existia, ou não, matéria que deveria ter sido primária e obrigatoriamente apreciada pelo competente
órgão de execução fiscal, tudo como foi invocado nas alegações de recurso, conclusões 5ª à 10ª.
Termos em que, e com o douto suprimento de V. Exas., se requer a emissão de Acórdão sobre a
matéria.».
Notificada a parte contrária, nada disse.
Colhidos os vistos legais, cumpre submeter o caso à conferência com vista a substituir o julgamento
singular do Relator pela decisão colectiva deste Tribunal.
É o seguinte o teor da decisão da Relatora, na parte que interessa analisar:
«O presente recurso vem interposto da sentença que julgou procedente a reclamação que a
sociedade MÁRIO SANTOS OLIVEIRA – OURIVERSARIA E RELOJOARIA, LDA, interpôs
contra o acto praticado pelo órgão de execução fiscal em 15 de Dezembro de 2011, de marcação da
venda, por leilão electrónico, do estabelecimento comercial penhorado no processo de execução fiscal
n.º 0094200401015753 e apensos, instaurado no Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira-1 contra
essa sociedade para cobrança de dívida tributária e juros de mora no montante total de € 68.360,66.
Tal reclamação tem, pois, por objecto o acto de marcação de venda do bem penhorado no âmbito
do referido processo executivo, e ao qual a Reclamante imputou vários vícios, situados não só na fase da
notificação e publicitação do acto, como na fase antecedente, isto é, na fase que mediou entre a penhora
do bem e o acto de marcação da sua venda, por nunca lhe ter sido notificado o despacho determinativo
dessa penhora e o acto que a efectivou, sendo ilegal a marcação da venda sem tais prévias notificações,
com o que se teriam violado preceitos legais imperativos ou preterido formalidades legais.
Na sentença recorrida, o Mmº Juiz começou pela análise deste último vício, que julgou procedente,
anulando todos os actos praticados na execução a partir da penhora (exclusive) e, sequencialmente, o
acto de marcação da venda, por ter julgado, essencialmente, que não estava comprovada a notificação
da penhora à sociedade executada, notificação que se impunha na medida em que no acto de citação
não fora prestada a informação aludida no n.º 2 do art.º 193.º do CPPT(1) e a falta dessa informação

3273
provoca a obrigação de proceder à notificação do acto da penhora, de forma a permitir ao executado a
organização da sua defesa, o que não foi feito.
Como se deixou explicado na sentença, «O mandado [de penhora] foi emitido em 14-09-2009 e a
penhora foi efectuada em 17-09-2009 nas instalações da empresa. A sociedade foi citada pessoalmente,
no próprio dia e no local da penhora (fls. 95 e 119 dos autos), porém não foi prestada a informação
constante na parte final do n.º 2 do artigo 193º do CPPT (de que se a executada não efectuar o pagamento ou não deduzir oposição no prazo de 30 dias, será designado dia para a venda).
A falta desta menção impunha que se fizesse a notificação do acto de penhora, de forma a permitir
a organização da respectiva defesa. Uma coisa é a citação pessoal e o respectivo mandado, destinados a
chamar o executado ao processo. Outra coisa é a notificação (ao executado) da penhora e do mandado
que a ordena. Outra coisa, ainda, é a notificação da pessoa designada para as funções de depositário
dos bens penhorados (mesmo que esta tenha alguma relação com o executado).
Nos autos não está comprovado que a notificação da efectivação da penhora tenha sido levada a
cabo nos termos da lei. É verdade que o auto está assinado por depositário que também é representante
da sociedade executada, mas tal assinatura não vincula a sociedade na medida em que o signatário
tomou conhecimento do acto “na qualidade de fiel depositário”, obrigando-se pessoalmente, e não
como representante legal da sociedade executada.
É pacífico que a notificação deve ser feita por acto pessoal, oficial e formal (...), garantindo que
o notificando fica habilitado a gizar e executar a mais robusta defesa que lhe for possível.
Esta exigência resulta do princípio basilar do Estado de Direito, que não dispensa o entendimento
de que os contribuintes têm o direito pleno de se defenderem de qualquer “ataque” ao seu património,
mesmo que esse ataque aparentemente se harmonize em absoluto com regras legais. Para que esse
direito de defesa seja exequível é fundamental que sejam respeitados os deveres de notificação e de
fundamentação. (...)».
A Fazenda Pública, ora recorrente, não põe em causa este julgamento, designadamente quanto à
julgada necessidade de proceder à notificação da penhora antes da marcação da venda do bem, quanto à
inexistência dessa notificação e às repercussões invalidantes dessa falta no acto reclamado por violação
dos princípios e regras legais citados na sentença, limitando-se a defender que a carência, no acto de
citação, da informação a que alude o n.º 2 do artigo 193.º do CPPT consubstancia uma nulidade da
citação, cuja arguição não constitui, à luz da doutrina vertida no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 24/02/2010, no rec. n.º 923/08, um incidente processual de que compita
ao Tribunal Tributário 1ª Instância imediatamente conhecer.
Ou seja, defende que a nulidade por falta de citação deveria ter sido arguida primariamente
perante o órgão da execução fiscal e só a decisão que por este viesse proferida poderia ser objecto de
reclamação para o tribunal nos termos dos artigos 276.º e seguintes do CPPT. Razão por que conclui
que «o tribunal só tem competência para apreciar a falta ou nulidade de citação no processo de reclamação da decisão tomada pelo órgão de execução fiscal sobre essa questão incidental, estava vedado
ao Tribunal a quo conhecer em primeira-mão dessa mesma nulidade» e que «O Ilustre Julgador ao
pronunciar-se, imediatamente, sobre matéria que deveria ter sido primária e obrigatoriamente apreciada pelo competente órgão de execução fiscal violou os dispositivos legais contidos nos artigos 10.º,
n.º 1, alínea f), 151.º, 276.º, 278.º do CPPT, 97.º, n.º 2, e 103.º da LGT, e 49.º, n.º 1, alínea a), subalínea
iii), e alínea d), do ETAF.».
Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão, pela singela razão de que nem o
acto que constitui o objecto da presente reclamação é o acto de citação, nem a causa de pedir que
sustenta o pedido de anulação do acto reclamado se reconduz à arguição da nulidade da citação
ou de outras nulidades processuais, nem o vício que determinou a procedência da reclamação foi
a nulidade do acto de citação ou outra nulidade processual.
A referência que na sentença é feita à falta de cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 193.º
do CPPT no acto de citação serviu apenas para justificar a julgada necessidade de proceder à notificação do acto da penhora ao executado para que este pudesse exercer o seu direito de defesa perante tal
acto lesivo do seu património, levando a que se concluísse que o acto de marcação da venda do bem
antes da notificação da penhora constituía um vício invalidante do acto reclamado, por violação de
lei ou preterição de formalidades legais, na medida em que é ilegal a venda de um bem sem a prévia
notificação da sua penhora.
Neste contexto, visto que não vem questionado que o acto reclamado é constituído pelo despacho
que ordena a venda do bem e que tal acto é passível de impugnação contenciosa pela via processual
prevista no artigo 276.º do CPPT, da competência do Tribunal Tributário de 1ª Instância, com vista à sua
anulação por vícios que inquinem a sua validade – por se tratar de acto susceptível de afectar direitos
ou interesses legalmente protegidos do executado – e visto que o recorrente não procurou demonstrar
o desacerto do julgado com indicação de vício ou erro eventualmente determinante da alteração ou
anulação da decisão recorrida, não pode deixar de improceder o recurso jurisdicional.».
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Vejamos.
Antes do mais, importa definir, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo, que a reclamação para a conferência da decisão sumária do Relator tem, tão só, por
objectivo a substituição da opinião singular ali expressa, pela decisão colectiva do Tribunal, provocando
a emissão de acórdão que revogue ou altere tal decisão, por forma a que ela se conforme com o direito
aplicável, daí resultando, naturalmente, que exorbita do âmbito desse meio impugnatório o conhecimento de questões que não tenham sido apreciadas naquela decisão - cfr. Acórdão do Pleno da Secção
de Contencioso Administrativo de 05 de Julho de 2001, proferido no Recurso n.º 38.969.
Só está, pois, em causa a apreciação pela conferência da questão afrontada e decidida na decisão
sumária reclamada, e que se traduziu no improvimento do recurso por se ter julgado que a Recorrente
(Fazenda Pública) não pôs em causa, no recurso da sentença, o julgamento que ali fora efectuado quanto
ao objecto da reclamação (despacho que ordena a venda do bem penhorado) e quanto ao vício determinante da procedência da reclamação (falta de notificação da penhora à executada, notificação que
se imporia na medida em que na citação não fora prestada à executada a informação aludida no n.º 2
do art.º 193.º do CPPT e que a falta dessa informação acarretava a obrigação de proceder à notificação
da penhora do bem, de forma a permitir ao executado a organização da sua defesa, o que não foi feito).
E, na verdade, a Recorrente não procurou demonstrar o desacerto do julgado com indicação de
vício ou erro de julgamento susceptível de determinar a anulação ou alteração da sentença recorrida,
pois limitou-se a defender que a nulidade da citação consubstancia uma nulidade que deveria ter sido
arguida perante o órgão da execução fiscal e só a decisão que por este viesse a ser proferida poderia ser
objecto de reclamação para o tribunal nos termos dos artigos 276.º e seguintes do CPPT.
Conferido, mais uma vez, que o acto que constitui o objecto da reclamação não é o acto de citação e que não foi, sequer, arguida a nulidade desse acto, mas, antes, a falta de notificação da penhora
do bem cuja venda se encontra designada – cuja efectivação se considerou imperiosa por não ter sido
prestada à executada a informação aludida no n.º 2 do art.º 193.º do CPPT na altura da citação – nada
há a censurar ao despacho sob reclamação.
E não se impunha, nem ao tribunal “a quo”, nem ao tribunal “ad quem”, equacionar a questão
da eventual nulidade do acto de citação, já que se trata de matéria que não foi arguida e que não é de
conhecimento oficioso, não havendo, por conseguinte, que emitir pronúncia sobre a questão de saber
qual a entidade competente para primeiramente conhecer dessa eventual nulidade.
Termos em que, sem necessidade de outras considerações, acordam os juízes do Supremo Tribunal
Administrativo em desatender a reclamação e confirmar a decisão reclamada.
Custas pela reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 2 UC.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) - Isabel Marques da Silva - Lino
Ribeiro.
(1) Na redacção então vigente, anterior à que lhe foi dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, e segundo o qual
«Se, na diligência da penhora, houver possibilidade, citar-se-á o executado pessoalmente, com a informação de que, se não
efectuar o pagamento ou não deduzir oposição no prazo de 30 dias, será designado dia para a venda.».

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Taxa de Justiça. Regulamento de Custas Processuais das Contribuições e Impostos.
Aplicação da Lei no Tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a afinal, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do
artigo 8.º).
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III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que,
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa
de justiça.
Processo n.º 921/12-30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: José Maria Pinto Cardoso.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. JOSÉ MARIA PINTO CARDOSO, com os sinais dos autos, interpôs recurso para o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé da decisão de fixação, por métodos indirectos, do rendimento colectável para efeitos do IRS, nos anos de 2006 e 2007.
1.1. A M.ma Juíza julgou verificada a excepção dilatória da litispendência, absolvendo da instância
o Director de Finanças do Porto, condenando o Recorrente em custas.
2. Ambas as partes foram notificadas da sentença, tendo a secretaria do Tribunal notificado, ainda,
em 5/7/2012, oficiosamente, a entidade recorrida, para o pagamento da taxa de justiça, nos termos dos
artigos 14.º, n.º 9, 15º, n.º 2, e 14.º-A e Tabela I do Regulamento das Custas Processuais, na redacção
da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro (cfr. fls. 285 dos autos).
3. Em 17 de Julho de 2012 veio a mesma entidade dar conhecimento ao Tribunal de que nessa
data, apresentou a “nota discriminativa e justificativa de custas de parte” à parte vencida, invocando
o art. 25.º do RCP.
Na referida “nota discriminativa e justificativa de custas de parte”, fls. 290, afirmava que “… o
Recorrido, parte vencedora, foi notificado, pela secretaria judicial, para o pagamento da taxa de justiça, de cujo pagamento inicial se encontrava dispensado. Porém, atento o disposto no n.º 9 do art. 8.º
“Aplicação da Lei no tempo” da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, a entidade recorrida não procedeu
àquele pagamento, tendo reclamado da referida notificação.”
4. Por Requerimento de 20 de Julho de 2012, veio o Exmo Director de Finanças do Porto pedir a
clarificação da oportunidade da taxa de justiça, por parte da Fazenda Pública, tendo em conta o regime
de salvaguarda estabelecido no n.º 9 do art. 8º do RCJ.
5. Em face deste requerimento, a Mma. Juíza “a quo”, por despacho de fls. 305, decidiu que
“[r]elativamente ao pedido de clarificação da oportunidade do pagamento de taxa de justiça por parte da
Requerida, remetemos para os termos e para a fundamentação constantes do douto parecer do DMMP (de
fls. 891 Sitaf), com o qual concordamos na íntegra”. Este Parecer concluiu não assistir razão à Fazenda
Pública, devendo a mesma proceder ao pagamento da taxa de justiça devida, conforme a notificação
efectuada pela secção de processos (fls. 301/2).
6.Não se conformando com tal decisão, o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira
interpôs recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas Alegações, com as seguintes Conclusões:
“a) No caso do autos a vexatio quaestio reconduz-se a saber se nas situações em que se verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15.º
do RCP, se aplica aos processos pendentes — anteriores à entrada em vigor da Lei n.º 7/2012 de 13
de Janeiro, portanto - o regime estatuído no n.º 2 do artigo 15.º do RCP, não obstante o regime de
aplicação da lei no tempo ínsito no n.º 9 do artigo 8.º do mesmo diploma legal.
b) A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e
das Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei n.º 7/2012 de 13 de Janeiro.
c) No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz a quo, pelo entendimento de que o n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 7/2012 de 13 de Janeiro, é aplicável aos processos pendentes, e por esse efeito as
entidades que se encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa
de justiça, descurando por completo o regime de salvaguarda consignado no artigo 8.º n.º 9 do RCP,
constante na mencionada lei.
d) Destarte, não foi esse o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte,
no âmbito do Proc. n.º 607/11 OBEAVR e do Proc. n.º 3428/11.7BEPRT, o qual considerou, por despacho, dar sem efeito a notificação para pagamento e a respectiva guia (v.d. cópia de notificação e
despacho que se junta como doc. n.º 1 e 2).
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e) Entende ainda, o Recorrente que o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juiz a quo, não
é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no n.º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012 de
13 de Janeiro.
f) Os presentes autos tiveram início em 20 de Dezembro de 2011, sendo-lhes, por tal, aplicável
o regime de custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no Regulamento das Custas Processuais (RCP) — cfr. artigo 26º do Decreto-Lei citado), e
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 52/2011 de 13 de Abril.
g) O Recorrente encontrava-se dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a) do artigo 15.º do RCP na redacção dada pela Lei n.º 52/2011 de 13 de Abril.
h) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, isto sem prejuízo, obviamente, de
a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde a
taxa de justiça se inclui – cf. artigo 447.º, n.º 1 do CPC e artigo 3.º n.º 1 do RCP) que sejam da sua
responsabilidade.
i) A introdução do n.º 2 do artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012 de 13 de Janeiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
j) Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante da
Lei n.º 52/2011 de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
k) Ou seja, a Lei n.º 7/2012 de 13 de Janeiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que
se encontram dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada
no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.
1) Logo, e em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça - como no caso do Recorrente -, consagrado no disposto no n.º 9 do
artigo 8.º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, afere-se que o referido despacho procede à violação dos
referidos preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal, à exigência, de pagamento de taxa
de justiça correspondente ao impulso processual (oposição) apresentado de forma a obstaculizar a
pretensão formulada pelos requerentes.
m) Assim, o douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial,
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas normas e como
tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao
pagamento de taxa de justiça.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente recurso ser julgado procedente
e, em consequência, ser o douto despacho recorrido substituído por outro que determine inexistir, no
caso dos autos, lugar ao pagamento de taxa de justiça, assim se fazendo JUSTIÇA.”
7. Não foram apresentadas contra-alegações.
8. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer, no sentido
de que deverá ser julgado procedente o recurso e revogado o decidido pelo qual se tinha mantido a
decisão da Fazenda Pública ao proceder ao pagamento da taxa de justiça.
9. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO E DE DIREITO
1. A decisão, sob recurso, foi proferida, em 30 de Julho de 2012, com remessa expressa para a
fundamentação do Parecer do Ministério Público.
Nesse parecer pode ler-se, entre o mais, que “A Fazenda Pública veio insurgir-se contra a notificação efectuada pela secção para efeitos de depósito da quantia de € 969,00 euros, a titulo de “complemento/taxa de justiça inicial” (cfr. fls. 870), invocando a sua ilegalidade, porque no seu entender,
atento o disposto no artigo 15º do RCP, a Fazenda Pública “apenas deverá pagar taxa de justiça devida
a final no caso de vir a ser condenada de acordo com o disposto no art.º 445º e segs. do CPC”, o que
não é o caso dos presentes autos, em que foi condenada em custas apenas a impugnante, e o novo
regime introduzido pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, ter estabelecido uma salvaguarda para
essas entidades, “mantendo a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas anteriores, que
prevêem o pagamento dessas entidades a final”, tal como resulta do n.º 9 do artigo 8.º da citada lei.
A questão que é suscitada pela Fazenda Pública prende-se com a interpretação sobre o alcance
da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça devida por parte do Estado, Regiões Autónomas
e autarquias locais prevista no artigo 15º do Regulamento.
No âmbito de outros processos e tendo por objecto a questão do pagamento ou não a final da
taxa de justiça devida pelas entidades dispensadas, elaboramos parecer em que se reconhecia razão
à Fazenda Pública, já que, em face da lei então vigente, nos parecia a interpretação mais conforme
ao texto legal.
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Sucede que entretanto o Regulamento das Custas foi objecto de alterações por parte da Lei
n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, tendo sido acrescentado um número 2 ao artigo 15.º, com a seguinte
redacção:
“2 — As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de
condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal, ainda que
susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de l0 dias.”
Resulta, assim, que a lei veio prever expressamente para as entidades dispensadas, a obrigação do
pagamento da taxa de justiça após a prolação da decisão final, independentemente da sua condenação.
Dado que consideramos que tal norma constitui uma inovação e não uma interpretação das
normas da lei anterior, importa apurar se a mesma é ou não aplicável ao caso concreto.
Nos termos do artigo 9º da mesma Lei, as alterações entram em vigor decorridos 45 dias após a
sua publicação, ou seja, em 29 de Março de 2012, uma vez que a lei foi publicada em 13 de Fevereiro.
Prevê igualmente o artigo 8.º, nº1 e 2 da mesma Lei que as alterações não são só aplicáveis a
todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor, como aos processos pendentes nessa data,
embora neste último caso só se apliquem aos actos praticados a partir da sua entrada em vigor.
No caso concreto dos autos a douta sentença que pôs termo ao processo foi proferida em
04/07/2012 e a Fazenda Pública considera-se notificada para efectuar o pagamento da taxa de justiça
em 08/07/2012. Resulta, assim, que o acto que despoleta o nascimento da obrigação do pagamento da
taxa de justiça — decisão que ponha termo ao processo - já ocorreu na vigência da lei nova, pelo que
temos que concluir que esta já lhe é aplicável.
Atente-se que não estamos perante um caso de isenção de custas, em que essa isenção não é
posta em causa pela entrada em vigor da lei nova (caso contrário estaríamos perante efeitos retroactivos violadores do princípio da boa fé) — n.º 4 do citado artigo 8º da Lei n 7/2012 — mas apenas
perante uma dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça. E nestes casos e ao contrário do que
vem invocado pela Fazenda Pública, o que é apenas ressalvado no n.º 9 do artigo 8.º é a situação da
dispensa da taxa de justiça inicial, ou seja, naqueles casos em que à luz da lei anterior uma entidade
estava dispensada e à luz da lei nova deixa de o estar, mantém-se essa dispensa, sem prejuízo de ser
devida a final.
A obrigação de tal pagamento nestes casos terá o seu fundamento, aparentemente, na paridade
dos sujeitos processuais perante o sistema de elaboração da conta (?), já que a aplicação informática
tem por base uma espécie de conta corrente dos sujeitos processuais, os quais devem assegurar o pagamento integral da taxa de justiça devida, independentemente da sua condenação em custas. E assim
sendo, não faria sentido manter a dispensa a final quando o nascimento dessa obrigação já ocorre na
vigência da lei nova. Atente-se que as ressalvas previstas no artigo 8, têm sempre subjacente o momento
da prática do acto, ressalvando os efeitos dos actos praticados à luz da lei anterior e aplicando a lei
aos actos ocorridos já na sua vigência.
Entendemos, assim, que não assiste razão à Fazenda Pública, a qual deve proceder ao pagamento
da taxa de justiça devida e conforme notificação que lhe foi feita pela secção de processos.”
Contra este entendimento se insurge o Director Geral da Autoridade Tributária Aduaneira, argumentando, em síntese, que “(…) o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juiz a quo, não é consentâneo
com o regime de salvaguarda consagrado no n.º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012 de 13 de Janeiro”.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e objecto do presente recurso, nos termos das
disposições constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685-A/1, do CPC, as questões a apreciar e decidir são as
de saber se foi legal a notificação ao Recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
2. Não se discute no recurso que a Entidade Recorrida, ora Recorrente, esteja sujeita ao pagamento de taxa de justiça, uma vez que a situação cai no regime de custas processuais do Decreto-Lei
n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP) e que esse
Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2.º (1), aplicável aos processos que correm termos nos
tribunais administrativos e fiscais. E, na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas
no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, já o Estado não gozava de isenção de taxa de justiça,
isenção a que já há muito fora posto termo (2).
O ora Recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira,
serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças
[cf. arts. 1.º, 3.º, 4.º, alínea f), e 14.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de Dezembro e arts. 1.º,
3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de Dezembro], encontrando-se, como tal, dispensado
do pagamento prévio de taxa de justiça, conforme estatuído no art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP (3).
Acresce que a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção
de pagamento, nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no
art. 4.º do RCP, não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos
do citado art. 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação
da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas um diferimento
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ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao custo do serviço
judiciário prestado, há de ser exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
Temos, assim, que a questão dos autos se reconduz a saber se nas situações em que se verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15º
do RCP, se aplica nos processos pendentes - anteriores à entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13 de
Janeiro, portanto - o regime estatuído no nº2 do artigo 15º do RCP, não obstante o regime de aplicação
da lei no tempo ínsito no n.º 9 do artigo 8º do mesmo diploma legal.
Assim recortada a situação, verifica-se que a mesma tem vindo a ser decidida por este Supremo
Tribunal de forma uniforme e reiterada. Dado que sufragamos da opinião vazada, entre outros, no
Acórdão de 10 de Outubro de 2012, proc n.º 906/201, limitar-nos-emos a seguir o mencionado Acórdão
com as necessárias adaptações.
A propósito do sentido e alcance do referido art. 8º pode ler-se que se trata de “(…) uma verdadeira
norma de direito transitório, que regula a aplicação do RCP no tempo, estipulando como regra geral,
no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a todos os processos iniciados após a sua entrada em
vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos do art. 9.º –, quer aos processos pendentes nessa data.
No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas excepções, em ordem a salvaguardar
efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa considerar a prevista no n.º 9, relativa
à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de dispensa de pagamento prévio da
taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos em que, em
virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa
dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse
dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento
das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».”
Ora é quanto à interpretação desta norma que o ora Recorrente diverge da decisão recorrida.
E se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só lhe
poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do trânsito
em julgado da eventual condenação em custas).
Tal como consignado no Acórdão que estamos a seguir, tal resultado não é o que melhor corresponde à interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. “O que resulta desta norma é que nos casos
em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração da causa, houve lugar a dispensa de
pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo regime não haja tal dispensa (4), não pode
exigir-se imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não
resulta, como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se
mantém a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do
regime de dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime
de custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (5). Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do
regime legal, não há que salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória,
antes sendo de fazer funcionar o princípio geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr.
art. 12.º do Código Civil)”.
E nem se argumente que esta interpretação implique o esvaziamento do conteúdo e perda de efeito
útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade com o disposto na
2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
“Na verdade”, como se pode ler no Acórdão atrás mencionado, “esta norma tem um alcance,
conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua redacção: o de obviar a que aqueles que haviam
beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor
desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento
de imediato da taxa de justiça”.
Igualmente no sentido de que o art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela Lei n.º 7/2012,
de 13 de Fevereiro, em nada contraria (e nem sequer interfere) com a norma do art. 8º, n.º 9, do mesmo
diploma, pode ler-se no Acórdão deste Supremo Tribunal de 17 de Outubro de 2012, proc n.º 905/12,
que esta norma “(…) tem finalidade específica quanto às consequências da nova lei para as partes que
tinham um estatuto de benefício e que o deixaram de ter (6).
Respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam dispensadas
de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas) deferido no
tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.
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Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas
segundo a nova redacção do RCP.
Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8º,
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º l), não fosse a regra de ressalva, até
já não teriam essa dispensa] já não se verificasse essa exigibilidade.
Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º 1), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à
nova redacção também dela gozam.
Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como
é o caso”.
Em suma, por tudo o que vai exposto e dado que o acto aqui em questão foi praticado já na vigência
da nova redacção da Lei n.º 7/2012, deve aplicar-se a nova redacção, ou seja, o referido art. 15º, n.º 2,
assim se respeitando os termos desta norma.
E, nesta perspectiva, entende-se que o recurso não pode obter provimento.
III - DECISÃO
Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) O art. 2.º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais,
nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».
(2) Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já
sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, cujo
art. 189.º dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».
(3) Diz o art. 15.º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 – Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa de justiça:
a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões Autónomas e as autarquias locais, quando demandem ou sejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa
contratual e pré-contratual e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; […]».
(4) Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
(5) Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.
(6) Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15º do RCP, que foram revogadas pelo art. 6º da
Lei n.º 7/2012, de 13/2.

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Contagem de prazo. Termo inicial do prazo. Caducidade do direito à impugnação.
Sumário:
I — Tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto de
liquidação, o prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data
limite para pagamento voluntário do tributo, passando a relevar a data do indeferimento (expresso ou silente) dessa reclamação.
II — Se é proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da
notificação da decisão, para deduzir impugnação - n.º 2 do artigo 102.º do Código
CPPT; Se não é proferida decisão, há que aguardar pela formação do acto tácito
de indeferimento e impugná-lo no prazo de 90 dias contados desse acto silente
- alínea d) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT.
III — A regra da alínea e) do artigo 279.º do Código Civil, que dispõe que “o prazo
que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil; aos
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domingos e dias feriados são equiparadas as férias judiciais, se o acto sujeito a
prazo tiver de ser praticado em juízo” não se aplica ao termo inicial da contagem
do prazo de impugnação.
IV — Tendo o contribuinte deixado ultrapassar o prazo de 90 dias contado do acto
silente, nos termos ditos em 3), o qual é um prazo peremptório e de caducidade, e
não tendo havido decisão expressa da reclamação, é intempestiva a impugnação
judicial deduzida contra o acto de liquidação.
Processo n.º 947/12-30.
Recorrente: Grupo Visabeira, SGPS.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
1- Relatório
Grupo Visabeira, SGPS com o NIPC 502263628, com os demais sinais dos autos veio impugnar
judicialmente a revisão oficiosa do acto tributário de autoliquidação de IRC relativa ao exercício de
2007, após formação de indeferimento tácito da reclamação graciosa que oportunamente apresentara
do mesmo acto tributário.
A petição de impugnação apresentada em 28/02/2012 foi indeferida liminarmente por extemporaneidade.
Não se conformando a ora recorrente dirigiu recurso para este STA no qual conclui do seguinte
modo:
1a.- O prazo de impugnação judicial é um prazo substantivo e conta-se nos termos do artº. 279º
do C.C. (artº. 20º do C.P.P.T.).
2a.- No dia 25 de novembro de 2011 (sexta-feira) formou-se a presunção do indeferimento tácito
do pedido de revisão do ato tributário de autoliquidação do IRC relativo ao exercício de 2007, requerido
pela recorrente em 25/05/2011 (artº. 57º, nºs. 1 e 5, da L.G.T.).
3a.- A recorrente dispunha de um prazo de 90 dias, contados a partir da formação da presunção
do indeferimento tácito [artº. 102º, n.º 1, alínea d), do C.P.P.T.].
4a.- A formação da presunção do indeferimento tácito ocorreu no dia 25 de novembro de 2011,
pelo que, atendendo ao disposto na alínea b) do artº. 279º do C.C., o início da contagem do prazo de
impugnação teria lugar no dia 26 de novembro de 2011 (sábado). Mas,
5a.- O início de um prazo para o exercício de um qualquer direito supõe que o titular o possa
exercer desde esse momento e até ao seu termo. Na verdade,
6a.- Dizer-se que o prazo para o exercício de um direito se inicia, mas o titular do mesmo não o
pode exercer a partir desse momento, é um absurdo. E,
7a.- Quando o intérprete, após a utilização das regras hermenêuticas, chegar a uma conclusão
absurda, não deverá concluir pela consagração legislativa do absurdo, dado que deverá sempre presumir
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos
adequados.
8a.- No caso ‘subjudice’ o Tribunal ‘a quo’ parece ter considerado que o início do prazo para a
dedução da impugnação judicial teve lugar no dia 26 de novembro de 2011 (sábado), apesar da recorrente só no dia 28 de novembro de 2011 ter tido a possibilidade de apresentar a impugnação.
9a.- Com tal entendimento a recorrente não dispôs do prazo de 90 dias a que alude o artº. 102º,
n.º 1, do C.P.P.T. para deduzir a impugnação, mas apenas de 88 dias, tendo visto por isso o prazo legalmente fixado para o exercício do direito diminuído em dois dias.
10a.-Como a recorrente não pode ver diminuído o prazo legalmente fixado para o exercício do
direito, o início da contagem do mesmo só teve lugar no dia 28 de novembro de 2011 - momento a
partir do qual tinha a faculdade de, querendo, deduzir a impugnação.11a.- Foi com o propósito do titular do direito não ver reduzido o prazo legalmente estabelecido, que o legislador dispôs na alínea e)
do artº. 279º do C.C. que, terminando o prazo em domingo ou feriado, transfere-se para o primeiro dia
útil. Assim,
12a.- Se essa é a “ratio” subjacente a tal preceito para o termo (final) do prazo, por identidade de
razões sempre que por imperativo legal o início da contagem do prazo ocorrer em sábado, domingo ou
feriado, esse início transferir-se-á para o primeiro dia útil, pois só desse modo se evitará que o prazo
de impugnação fixado no artº. 102º, n.º 1, alínea d), do C.P.P.T. seja reduzido. Assim,
13a.- Iniciando-se a contagem do prazo de 90 dias para a impugnação no dia 28 de novembro de
2011, e, uma vez iniciada, a mesma é contínua e sem suspensões, o termo ocorreu no dia 25 de fevereiro
de 2012 (sábado). Pelo que,
14a.- Por força do disposto no artº. 279º, alínea e), do C.C., o termo transferiu-se para o primeiro
dia útil seguinte, ou seja, 27 de fevereiro de 2012 - dia esse em que a recorrente apresentou a impugnação (estando por isso em tempo, contrariamente ao decidido).
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15a.-Ao decidir de modo diverso o Tribunal ‘a quo’ incorreu em erro de interpretação e aplicação
dos artºs 20º e 102º do C.P.P.T. e do artº. 279º do C.C., os quais deverão ser interpretados nos termos
preditos.
NESTES TERMOS, DEVE O PRESENTE RECURSO SER RECEBIDO, JULGADO PROCEDENTE E, POR VIA DISSO, SER PROFERIDO DOUTO ACÓRDÃO QUE REVOGUE A DECISÃO
RECORRIDA E DECLARE QUE A IMPUGNAÇÃO A QUE SE REPORTAM OS PRESENTES AUTOS
FOI INTENTADA EM TEMPO, INEXISTINDO A CADUCIDADE DO DIREITO DE AÇÃO.
Foram apresentadas contra-alegações com as seguintes conclusões:
A) Vêm as presentes contra-alegações do recurso da impugnante da sentença que indeferiu liminarmente a presente impugnação por verificação da caducidade do direito de a deduzir.
B) Está patente no despacho de 14-03-2012, transcrito e dado como reproduzido na sentença em
análise que: “... Nos presentes autos vem interposta impugnação judicial do indeferimento tácito do
pedido de revisão oficiosa de acto tributário apresentado no serviço de finanças em 25/05/2011 (...) no
caso dos autos o prazo de seis meses após a apresentação do pedido ocorre no dia 25/11/2011;
nos termos da alínea d) do nº1 do art.º 102º do CPPT, a impugnação judicial deve ser intentada
no prazo de 90 dias, a partir da formação da presunção de indeferimento tácito, contando-se este prazo
nos termos do art.º 20º do CPPT; a impugnante intentou a presente impugnação no dia 27/02/2012, cfr.
f/s. 2, sendo que o prazo de noventa dias terminou no dia 24 de Fevereiro, sexta-feira.”
C) Sendo que a Fazenda Pública concorda na totalidade com tal decisão.
D) Presume-se o indeferimento das petições entradas na AT, nos termos do nº5 do art.º 57º da LGT,
se não merecerem qualquer resposta no prazo de seis meses, pelo que tendo a impugnante apresentado
pedido de revisão oficiosa, a 25-05-2011, deu-se a formação da presunção do seu indeferimento tácito
a 25-11-2011.
E) O meio de reacção adequado perante este “acto silente” é, ao abrigo do art.º 102º, n.º 1 alínea d)
do CPPT, a impugnação judicial, no prazo de 90 dias a partir da formação da presunção de indeferimento tácito.
F) O prazo de impugnação judicial conta-se nos termos do art.º 279º do CC, ex vi art.º 20º do
CPPT, sendo, por isso, contínuo, sem interrupções ou suspensões, não se incluindo na sua contagem o
dia em que ocorreu o evento a partir do qual o prazo começa a correr, logo, na situação decidenda, o
prazo começa a correr a 26-11-2011, Sábado.
G) É pretensão da recorrente que este se inicie apenas a 28-11-2011, Segunda-feira, segundo uma
muito própria e sui generis interpretação da alínea e) do art.º 279º do CC.
H) Dispõe tal normativo que: “O prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para
o primeiro dia útil.” (sublinhado nosso), sendo claro que apenas se reporta ao terminus do prazo e não
já ao seu início.
l) Tanto a doutrina, veja-se a anotação n.º 2 ao art.º 102º do Código de Procedimento e Processo
Tributário Anotado e Comentado de Jorge Lopes de Sousa, 6a edição - Volume II, como a Jurisprudência
do STA, nomeadamente o vertido nos Acórdãos de 12-10-2012, processo nº0449/11, e de 28-03-2012,
processo nº01147, apenas e só aplicam a alínea e) do art.º 279º do CC ao fim do prazo.
J) Sob pena de, se desconsiderarmos o fim-de-semana do início do prazo termos de desconsiderar também os demais, transformarmos o prazo substantivo de apresentação da impugnação, num
prazo regulado pelo CPA, mormente no seu art.º 72º alínea b), o que não se nos afigura ser o escopo
do legislador.
K) Não aproveita à impugnante, dada a natureza do prazo de impugnação, o art.º 145º, n.º 5 do
CPC, pelo que, também, por esse facto, a presente impugnação considerar-se-á extemporânea.
L) Visto estarmos perante um prazo peremptório de exercício de um direito, de caducidade e de
conhecimento oficioso, por versar direitos indisponíveis quanto à Fazenda Pública, vide art.º 333º do
CC, o seu decurso extingue o direito de impugnar, nos termos dos art.ºs 145º, n.º 3 do CPC, 298º, n.º 2,
331º, n.º 1 e 333º do CC.
M) Face ao exposto, entende a Fazenda Pública que não estamos perante qualquer erro de julgamento na sentença recorrida.
Razão pela qual, não deve ser dado provimento ao recurso apresentado pela impugnante, devendo
manter-se a sentença recorrida com as legais consequências.
O Ministério Público junto do STA teve vista dos autos e emitiu o seguinte parecer:
Recurso interposto por Grupo Visabeira, SGPS:
Defende a recorrente, com base na aplicação do disposto no art. 279.º do C.C., para que remete o
art. 20.º n.º 1 do C.P.P.T., ser de entender que o prazo de impugnação tributária previsto no dito art. 102.
º n.º 1 só é contar a partir do 1.º dia útil seguinte ao do prazo de indeferimento tácito, resultando, em
seu entender, até absurdo que o mesmo se pudesse iniciar logo a partir desse dia, sendo o mesmo um
sábado.
Nos termos do art. 57.º n.º 3 da L.G.T., prevê-se que em matéria tributária os prazos sejam contínuos, sendo de contar nos termos do C.C.
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E, em face do disposto no art. 57.º n.º 5 da L.G.T., com o decurso do prazo previsto no n.º 1, previsto
para a decisão do procedimento, previu-se mesmo ser de presumir o indeferimento, nomeadamente,
para efeitos do decurso no prazo de impugnar.
Contudo, os termos do art. 279.º do C.C., referido especificamente como aplicável ao procedimento
tributário, por força do referido art. 20.º n.º 1, são susceptíveis de ter levado a recorrente a entender
erradamente em sentido contrário ao que defende.
Com efeito, esse art. 20.º n.º 1 foi originado no ao tempo previsto no art. 28.º n.º 2 da L.P.T.A.
- Dec.-Lei n.º 267/85, de 16 de Julho, referindo ser as suas regras aplicáveis ao procedimento tributário
e ao processo de impugnação.
Aliás, actualmente encontram-se previstas regras diferentes no art. 58.º do C.P.T.A., aplicáveis
em procedimento administrativo quanto a prazos de impugnação.
Aliás, conforme expresso na alínea b) do n.º 4 desta disposição legal, a apresentação de impugnação
pode ser julgada ainda como tempestiva, mesmo entendendo-se estar decorrido o prazo previsto, desde
que “se demonstre, com respeito pelo contraditório, que, no caso concreto “foi “tempestiva apresentação
da petição “, segundo o “exigível a um cidadão normalmente diligente”, nomeadamente, por “atraso
desculpável, atendendo a ambiguidade do quadro normativo aplicável”, conforme expresso na alínea b)
do seu n.º 4, a apresentação de impugnação possa ser julgada como tempestiva.
Jorge Lopes de Sousa, em C.P.P.T. anotado e comentado, 2011, Áreas, vol I, p. 281 e ss. defende
ser possível a aplicação por analogia de tal disposição.
Acresce que não se detecta que tenha já sido proferida decisão, pelo S.T.A., especificamente sobre
as disposições em causa, pois os acórdãos que foram citados na resposta apresentada pela F.P. apenas
se pronunciaram sobre questões próximas ou paralelas.
Concluindo, parece não haver razões para considerar a impugnação apresentada dentro do prazo
previsto no art. 102.º n.º 1 do C.P.P.T..
Contudo, coloca-se à consideração se é de entender ter ocorrido um atraso desculpável com a
apresentação efectuada, no referido quadro legal para que naquela disposição se remete, e tal como foi
a mesma entendida, questão de que é de conhecer, nos termos do previsto no art. 58.º n.º 4 do C.P.T.A.,
aplicável por analogia.
2- Mostram os autos que:
1) A petição de impugnação deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu via fax no
dia 27/02/2012
2) Anteriormente a ora recorrente, em 25/05/2011, havia apresentado reclamação graciosa solicitando a revisão oficiosa do acto tributário de autoliquidação do IRC relativo a 2007.
3) Em 12/04/2012 o Mº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu proferiu o seguinte
despacho:
“Nos presentes autos vem interposta impugnação judicial do indeferimento tácito do pedido de
revisão oficiosa de acto tributário apresentado no serviço de finanças em 25/05/2011, cfr. documento
de fls. 40;
com o decurso do prazo de seis meses sem que a Administração se pronuncie, presume o indeferimento tácito da pretensão, artigo 57.º. n.º 1 da LGT;
no caso dos autos o prazo de seis meses após a apresentação do pedido ocorre no dia
25/11/2011;
nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 102.º do CPPT, a impugnação judicial deve ser intentada no prazo de 90 dias. a partir da formação da presunção de indeferimento tácito, contando-se este
prazo nos termos do artigo 20.º do CPPT;
a Impugnante intentou a presente impugnação no dia 27/02/2012, cfr. fls. 2, sendo que o prazo
de noventa dias terminou no dia 24 de Fevereiro, sexta-feira.
Assim, afigura-se que à data de apresentação da impugnação havia caducado o direito de acção,
pelo que, atento o disposto no artigo 3.º do CPC e por forma a evitar a prolação de decisões surpresa,
notifique a Impugnante para, querendo, se pronunciar sobre a excepção de caducidade do direito de
acção”.
4) Em 12/04/2012 foi proferido despacho de indeferimento liminar da petição do seguinte teor:
“APRECIAÇÃO LIMINAR:
Veio ‘”GRUPO VISABEIRA, SGPS, S.A” demais identificada nos autos, impugnar a liquidação
de IRC do ano de 2007.
Por se afigurar a perspectiva da apreciação liminar foi a Impugnante instada a pronunciar-se, como
decorre do despacho antecedente, com o seguinte teor:
“Nos presentes avios vem interposta impugnação judicial do indeferimento tácito do pedido de
revisão oficiosa de acto tributário apresentado no serviço de finanças em 25/05/2011, cfr. documento
de fls. 40;
com o decurso do prazo de seis meses sem que a Administração se pronuncie, presume o indeferimento tácito da pretensão, artigo 57.º, n.º 1 da I.GT;
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no caso dos autos o prazo de seis meses após a apresentação do pedido ocorre no dia 25/11/2011;
nos termos da alínea d), do n.º 1. do artigo 102.º do CPPT, a impugnação judicial deve ser intentada no
prazo de 90 dias, a partir da formação da presunção de indeferimento tácito, contando-se este prazo
nos termos do artigo 20,º do CPPT;
a Impugnante intentou a presente impugnação no dia 27/02/2012, cfr. fls. 2. sendo que o prazo
de noventa dias terminou no dia 24 de Fevereiro, sexta-feira.
Assim, afigura-se que à data de apresentação da impugnação havia caducado o direito de acção,
pelo que, atento o disposto no artigo 3.º do CPC e por forma a evitar a prolação de decisões surpresa,
notifique a Impugnante para, querendo, se pronunciar sobre a excepção de caducidade do direito de
acção. “
Reagiu a Impugnante, a qual sem questionar a premissas factuais consignadas no transcrito despacho questionou a contagem inicial por entender que deve aplicar-se ao início do prazo o que se aplica
quanto ao termo, ou seja o previsto na alínea c) do artigo 279º do Código Civil. Neste caso concreto
tendo-se o indeferimento tácito verificado no dia 25-05-2011, sexta feira, o início do prazo não deve
entender-se como ocorrendo no dia 26 Sábado, mas tão só no dia 28, segunda feira, por ser o primeiro
dia útil. Assim sendo os 90 dias atingir-se-iam em 26 de Fevereiro, Domingo (a Impugnante disse 25
Sábado o que para o caso é indiferente) podendo o acto ser praticado, tempestivamente, nos termos da
alínea e) da norma e diploma já referidos, no primeiro dia útil, o dia 27, segunda feira.
O labor argumentativo da Impugnante alicerçou-se também no entendimento de que a ratio da
norma a que vimos aludindo tanto se aplica ao termo como ao início do prazo pois que o pretendido
é que o prazo ocorra sempre que efectivamente, o acto possa ser praticado, ou seja nos dias em que a
Secretaria judicial estiver em funcionamento.
Compreendendo o esforço na defesa do entendimento propugnado temos que ter presente que
a referida argumentação para além de, no limite, poder criar dificuldades insuperáveis pois como
compreendê-la relativamente a todos os Sábados. Domingos e feriados que decorrem ao longo do prazo
e, por outro lado como ultrapassar a expressa redacção legal que fala apenas ‘’O prazo que termine...”,
não dizendo “o prazo que se inicie”. Há ainda uma referência ao efectivo funcionamento das Secretaria
judiciais que começa a ficar desajustado e que deverá levar à alteração da norma a que vimos aludindo
pois as Partes têm a oportunidade de, via fax ou correio electrónico, remeter as suas peças independentemente do dia e hora de funcionamento daquelas. Veja-se o caso dos presentes autos em que a petição
inicial foi remetida, via fax às 22hs32m, vide fls. 2 do processo físico, 1a folha da petição inicial.
A caducidade do direito de impugnar, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 493º, n.º 1
e 3. 496º, ambos do Código de Processo Civil, 333º do Código Civil e 2 alínea e) do CPPT, constitui
excepção peremptória, de conhecimento oficioso. O seu conhecimento e, desde já se adianta, a sua
procedência prejudica a análise de outras questões. O prazo para deduzir impugnação é de natureza
substantiva, contínuo e contado de acordo com as regras do art. 279º do Código Civil (CC) e art.º 20º
n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT). No sentido acabado de referir veja-se entre outros o Ac. do STA de 14-01-2004, in Proc. 01208/03 in WWW.dgsi.pt.
Como já supra se disse a Impugnante não questionou as premissas factuais consideradas no despacho que se transcreveu, pelo que aqui se dão por reproduzidas.
Resulta do vindo de referir que apesar da ponderação e análise que nos mereceu a argumentação
da impugnante ela não permitiu alterar o entendimento que expressamos no despacho transcrito, ou seja
a verificação da caducidade do direito de impugnar. Assim, sem necessidade de mais considerandos,
indefiro liminarmente a impugnação por verificação da caducidade do direito de a deduzir.
Custas a cargo da Impugnante, pelo mínimo”.
DECIDINDO NESTE STA
A questão suscitada pela recorrente consiste em saber quando se inicia a contagem do prazo de
impugnação no caso de a presunção do indeferimento tácito ocorrer num dia não útil ou o início do
prazo ocorrer também em dia não útil. A saber: fim de semana (sábado ou domingo) ou dia feriado. Se
no próprio dia da formação da presunção de indeferimento, se no 1º dia útil seguinte.
Sustenta a sua posição na ideia de que o início de um prazo para o exercício de um qualquer direito
supõe que o titular o possa exercer desde esse momento e até ao seu termo o que não sucede no seu
modo de ver quando o prazo se inicia num dia não útil.
Afigura-se-nos que não lhe assiste razão e que a decisão recorrida não só se sustenta em fundamentação consistente como até desmonta as dificuldades que a recorrente ergue em abono da sua tese.
A legislação que interessa para dirimir a dúvida suscitada é a seguinte:
alínea d) do n.º 1 do art. 102.º do CPPT;
nº 2 do art. 102.º do CPPT.
artigo 57.º, nºs 1, 3 e 5 da LGT).
al. e) do artº 279º do Código Civil
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Como se decidiu no acórdão deste STA de 12 de Outubro de 2011 tirado no recurso 0449/11,
tendo a contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto tributário de liquidação, o
prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data limite para pagamento voluntário do
tributo, passando a relevar a data do indeferimento (expresso ou silente) dessa reclamação. Todavia,
há que distinguir duas situações:
− se não for proferida decisão na reclamação, há que aguardar pela formação do acto tácito de
indeferimento e a partir daí o reclamante dispõe do prazo de 90 dias, contados desse acto silente, para
deduzir impugnação - alínea d) do n.º 1 do art. 102.º do CPPT;
− se for proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da notificação
dessa decisão, para deduzir impugnação - n.º 2 do art. 102.º do CPPT.
No presente caso, não consta dos autos que até ao momento em que foi apresentada a impugnação
tenha sido proferido qualquer acto expresso de indeferimento da reclamação, pelo que a impugnação
apenas poderia ter por objecto a ficção desse indeferimento (acto tácito), que se formou com o decurso
do prazo legal de decisão (seis meses, de harmonia com o disposto no artigo 57.º, nºs 1 e 5 da LGT).
E porque sem acto expresso se torna insustentável a instauração de impugnação, por carência de
objecto, a presente impugnação estava inevitavelmente sujeita ao prazo de interposição previsto na
alínea d) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, isto é, ao prazo de 90 dias contados da exacta data da formação da presunção de indeferimento tácito, independentemente de ser dia útil ou não. Como se refere
na sentença recorrida se fosse de desconsiderar o sábado em que se iniciou o decurso do prazo de 90
dias para impugnar então teríamos de desconsiderar todos os outros dias não úteis que se verificaram
ao longo deste prazo. Também a regra da alínea e) do artº 279º do Código Civil, que dispõe que o prazo
que termine em domingo ou dia feriado se transfere para o primeiro dia útil e que aos domingos e dias
feriados são equiparadas as férias judiciais, aplica-se, apenas, ao termo fixado para a prática de um acto
em juízo como resulta expressamente do seu teor literal e não ao seu início.
Mostrando o probatório que a reclamação foi instaurada em 25/05/2011, cfr. documento de fls. 40,
com o decurso do prazo de seis meses sem que a Administração se tenha pronunciado, presume-se
o indeferimento tácito da pretensão, seis meses depois ou seja no dia 25/11/2011. Assim devendo a
impugnação judicial ser intentada no prazo de 90 dias a partir desta última data, os quais se contam
nos termos do artigo 20º do CPPT o prazo terminava em 24/02/2012 (sexta feira) e a impugnação só
foi apresentada no dia 27/02/2012, cfr. fIs. 2.
Conclui-se, como se concluiu na decisão recorrida, que o prazo de 90 dias para impugnar terminava em 24/02/2012, sendo intempestiva a impugnação apresentada. Destacamos o acerto da mesma
decisão quando rebate a tese da recorrente do seguinte modo:
“O labor argumentativo da Impugnante alicerçou-se também no entendimento de que a ratio da
norma a que vimos aludindo tanto se aplica ao termo como ao início do prazo pois que o pretendido
é que o prazo ocorra sempre que efectivamente, o acto possa ser praticado, ou seja nos dias em que a
Secretaria judicial estiver em funcionamento.
Compreendendo o esforço na defesa do entendimento propugnado temos que ter presente que a referida argumentação para alem de, no limite, poder criar dificuldades insuperáveis pois como compreendê-la relativamente a todos os Sábados. Domingos e feriados que decorrem ao longo do prazo e, por outro
lado como ultrapassar a expressa redacção legal que fala apenas ‘’O prazo que termine...”, não dizendo
“o prazo que se inicie”. Há ainda uma referência ao efectivo funcionamento das Secretarias judiciais
que começa a ficar desajustado e que deverá levar à alteração da norma a que vimos aludindo pois as
Partes têm a oportunidade de, via fax ou correio electrónico, remeter as suas peças independentemente
do dia e hora de funcionamento daquelas. Veja-se o caso dos presentes autos em que a petição inicial
foi remetida, via fax às 22hs32m. vide fls. 2 do processo físico, 1a folha da petição inicial”.
É certo que no caso de vir a ser proferido acto expresso de indeferimento da reclamação, o contribuinte pode ainda deduzir impugnação judicial no prazo de 15 dias contados da notificação desse
indeferimento, em conformidade com o disposto no artigo 102.º n.º 2 do CPPT. Todavia, até lá, não
poderá apresentar impugnação judicial, não só por carência de objecto (falta de acto expresso impugnável) como por esse prazo pressupor, necessariamente, um acto de notificação, que constitui o termo
inicial do prazo de 15 dias para deduzir impugnação e sem o qual o prazo não pode principiar. De outro
modo estaria o Recorrente a obter um alargamento artificioso do prazo de dedução de impugnação, sem
qualquer previsão para o seu terminus.
Na consideração de que:
O prazo para deduzir impugnação é de natureza substantiva, contínuo e contado de acordo com
as regras do art. 279º do Código Civil (CC) e art.º 20º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT).
A caducidade do direito de impugnar, constitui excepção peremptória, de conhecimento oficioso,
nos termos das disposições conjugadas dos artigos 493º, n.º 1 e 3, 496º, ambos do Código de Processo
Civil, 333º do Código Civil e 2 alínea e) do CPPT.
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Somos a concluir que improcedem, todas as conclusões da alegação do presente recurso sendo
de confirmar a decisão recorrida. Anota-se, ainda, que não foi alegado qualquer justo impedimento
susceptível de fazer alterar a posição supra assumida por este Tribunal.
Preparando a decisão alinhamos as seguintes proposições:
1) – Tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto de liquidação, o
prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data limite para pagamento voluntário do
tributo, passando a relevar a data do indeferimento (expresso ou silente) dessa reclamação.
2) – Se é proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da notificação da decisão, para deduzir impugnação - n.º 2 do art. 102.º do Código CPPT; Se não é proferida
decisão, há que aguardar pela formação do acto tácito de indeferimento e impugná-lo no prazo de 90
dias contados desse acto silente - alínea d) do n.º 1 do art. 102.º do CPPT.
3) – A regra da alínea e) do artº 279º do Código Civil, que dispõe 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” não se aplica ao
termo inicial da contagem do prazo de impugnação.
4) Tendo o contribuinte deixado ultrapassar o prazo de 90 dias contado do acto silente, nos termos
ditos em 3), o qual é um prazo peremptório e de caducidade, e não tendo havido decisão expressa da
reclamação, é intempestiva a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação.
4. DECISÃO:
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.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Ministério Público. Arguição de outros vícios. Excesso de pronúncia.
Sumário:
Porque o Ministério Público pode arguir vícios do despacho de reversão que não
tenham sido arguidos pelo oponente, não enferma de nulidade por excesso de pronúncia a sentença judicial que julgou procedente a oposição à execução fiscal com
base na falta de fundamentação do despacho de reversão invocada unicamente pelo
Representante do Ministério Público.
Processo n.º 948/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Carlos Alberto da Costa Campos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Carlos Alberto da Costa Campos (adiante Oponente ou Recorrido) deduziu oposição à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes de Imposto
sobre o Valor Acrescentado, Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e coimas aplicadas
em processo de contra-ordenação fiscal, reverteu contra ele por ter sido considerado pelo órgão da
execução fiscal responsável subsidiário.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou a oposição procedente com base
na falta de fundamentação do despacho de reversão, que considerou subsumível à alínea i) do n.º 1 do
art. 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
1.3 Inconformada com a sentença, a Fazenda Pública interpôs recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo, recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente
devolutivo.
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1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a presente oposição,
decidindo, em consequência anular o despacho de reversão exarado no processo de execução fiscal
(PEF) n.º 4219200701018361 e apensos, que corre os seus termos no Serviço de Finanças da Trofa por
dívidas relativas a IVA dos anos de 2006 e 2009, IRC do ano de 2005 e Coimas Fiscais fixadas entre
2005 e 2010, no total de € 16.482,70 e acrescidos.
B. Perscrutada a douta Petição Inicial, e apesar da dívida em cobrança coerciva ser relativa a
vários impostos e coimas fiscais, do conspecto da argumentação expendida, circunscreve o oponente a
presente acção às coimas fiscais em cobrança coerciva, invocando como fundamentos de oposição, a
inconstitucionalidade das coimas em cobrança coerciva, a ilegalidade em concreto da decisão de uma
coima em específico e a alegada falta de responsabilidade pelo pagamento desta última, por ausência
de culpa,
C. Não invocando qualquer fundamento atinente aos outros impostos em dívida, facto esse invocado pela Fazenda Pública na contestação oportunamente apresentada, não tido em consideração pelo
Tribunal a quo.
D. A douta sentença recorrida, das questões suscitadas no articulado inicial da oposição, decidiu
no sentido da procedência da questão suscitada pelo digno Magistrado do Ministério Público atinente
à alegada falta de fundamentação do despacho de reversão.
E. A Fazenda Pública discorda do julgamento que na sentença recorrida foi feito no âmbito
jurídico da acção em apreço, uma vez que se pronuncia em excesso em relação ao objecto admitido
ao processo de oposição, incorrendo, salvo o respeito por diversa opinião, em nulidade, nos termos
do art. 125.º, n.º 1 do CPPT e art. 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil, aplicável ex vi
art. 2.º, alínea e) do CPPT,
porquanto,
F. No caso concreto, apesar de fundamento invocado pelo Ministério Público, a douta sentença
recorrida pronuncia-se em excesso em relação ao objecto da oposição, infringindo a delimitação imposta
pelo princípio do dispositivo (art. 660.º, n.º 2 do CPC) à actividade jurisdicional, que na sua decisão
teria de circunscrever-se ao objecto da acção.
Pois,
G. A faculdade concedida ao Ministério Público de, nos termos do art. 121.º n.º 1 do CPPT,
em conjunto com o art. 211.º, n.º 1, do mesmo diploma, suscitar outras questões nos termos das suas
competências legais, tem de ser balizada pela vertente processual da defesa da legalidade a que está
constitucionalmente e estatutariamente vinculado.
H. Como refere Casalta Nabais, o Ministério Público “apenas pode pronunciar-se sobre as questões
de legalidade que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar questões que obstem ao conhecimento
do pedido, não podendo, portanto, levantar questões novas de legalidade”.
I. Ou seja, a vertente processual da defesa da legalidade por parte do Ministério Público, impunha,
do ponto de vista da Fazenda Pública, que a sua intervenção fosse conduzida para promover o que tiver
por conveniente, designadamente suscitar a regularização da petição, deduzir excepções, nulidades
processuais e requerer a realização de diligências, sendo assim balizada pela própria legalidade que
rege a sua actuação.
J. A intervenção em defesa da legalidade parece à Fazenda Pública, sempre com o máximo respeito
e sem prejuízo de melhor opinião, dever ser limitada pelas questões suscitadas pelo processo, ou seja,
no caso em concreto, pelo próprio oponente.
K. Como decorre do princípio do dispositivo das partes, o objecto de uma oposição no que concerne
aos seus fundamentos, é definido e delimitado pelo oponente na respectiva petição inicial.
L. É certo que o Ministério Público pode arguir algumas questões de legalidade, mas sempre
dentro do objecto da própria acção, não podendo acrescentar outros fundamentos de oposição que nos
autos não estavam em causa, agindo, com o devido respeito, como um mero “mandatário” do oponente,
aditando um fundamento de oposição, não arguido pelo mesmo no seu douto petitório.
M. Ademais, e atendendo à argumentação expendida na douta PI, e conforme questão invocada
pela Fazenda Pública, constata-se que os fundamentos aduzidos pelo oponente respeitam tão só às coimas fiscais em cobrança coerciva, pelo que, o Ministério Público ao arguir o fundamento de oposição
que arguiu, o mesmo, porque relativo à fundamentação do despacho de reversão, respeitou a toda a
execução fiscal, extravasando ainda mais o objecto da oposição limitado pelo próprio oponente na sua
argumentação apenas à divida de coimas fiscais nos autos de execução fiscal.
N. Como tal, não estava na competência do Ministério Público, em face dos fundamentos elencados
pelo oponente, suscitar questão atinente à falta de fundamentação do despacho de reversão.
O. Tendo o Meritíssimo Juiz [do Tribunal] a quo conhecido dessa questão sem ter dado o devido
contraditório à Fazenda Pública, e decidido dar provimento à mesma, incorreu em vício de excesso de
pronúncia, uma vez que a mesma não é sequer de conhecimento oficioso, o que implica a nulidade da
sentença recorrida.
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P. Ao invés da ilegalidade da dívida de IVA invocada e da falta de responsabilidade pelo seu
pagamento, a sentença recorrida analisou a falta de fundamentação do despacho de reversão, fundamento não arguido pelo oponente, e decidiu pela procedência da oposição à luz de uma questão que
não podia ser suscitada pelo digno Magistrado do Ministério Público, nem decidida pelo Tribunal a
quo no sentido que o foi.
Q. Ademais, a decisão de anular o despacho de reversão por falta de fundamentação acarreta
a consequente anulação de toda a execução revertida contra o oponente, ou seja, de todas as dívidas
consideradas reverter nesse mesmo despacho, o que inclui as dívidas de IRS e imposto de Selo relativas
ao ano de 2006,
R. Quando, e como já havia invocado a Fazenda Pública, questão não conhecida pelo Tribunal a
quo, os fundamentos aduzidos pelo oponente respeitavam tão só à dívida de IVA do ano de 2007.
S. Deste modo, ao decidir anular todo o despacho de reversão, excedeu o Tribunal a sua pronúncia
em relação ao objecto da oposição, limitado pelo próprio oponente na sua argumentação incorrendo,
salvo o respeito por diversa opinião, em nulidade, por violação do disposto nos arts. 121.º do CPP e
art. 660.º, n.º 2 do CPPT, nos termos do art. 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável
ex vi art. 20.º, alínea e) do CPPT.
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada
a douta sentença recorrida, com as legais consequências».
1.5 O Oponente não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público, e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao
recurso, nos seguintes termos:
«1. O Ministério Público tem legitimidade para se pronunciar sobre as questões de legalidade
suscitadas pelas partes no processo e para suscitar outras nos termos das suas competências legais
(art. 121.º n.º 1 CPPT).
Incluem-se nas competências legais do Ministério Público:
a) a promoção da regularização da petição, a sanação de irregularidades processuais, a dedução
de excepções, a arguição de nulidades, a promoção de realização de novas diligências (art. 6.º n.º 1
Estatuto do Ministério Público aprovado pela Lei n.º 21/85, 30 Julho)
b) a possibilidade de arguir vícios do acto impugnado que não tenham sido arguidos pelo impugnante
(art. 124.º n.º 2 alínea b) CPPT; art. 85.º n.ºs 3/4 CPTA aplicável às acções administrativas especiais)
(cf. para desenvolvimento Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário
anotado e comentado 5.ª edição 2006 p. 861)
Neste contexto a sentença impugnada não enferma de nulidade por excesso de pronúncia, porquanto apreciou e decidiu a questão da ilegalidade do despacho de reversão por erro sobre os pressupostos de facto, suscitada pelo Ministério Público na intervenção processual que precede a prolação
de sentença (fls. 256/257).
Sem prescindir, ainda que o Ministério Público carecesse de competência para a suscitação da
questão, a sua apreciação pelo tribunal não constituiria excesso de pronúncia determinante de nulidade,
pela singela razão de que o tribunal se teria pronunciado sobre questão suscitada por interveniente
processual legalmente credenciado antes eventual erro de julgamento sobre a interpretação e aplicação de norma jurídica (sobre questão paralela em sede de recurso jurisdicional, cf. acórdão STA-SCT
16.11.2011 processo n.º 928/10)
2. A recorrente não invocou como fundamento do recurso discordância com o julgamento da
questão suscitada pelo Ministério Público.
A solução da questão da legalidade do despacho de reversão prejudica a apreciação da questão
da inconstitucionalidade da norma constante do art. 8.º n.º 1 RGIT suscitada na petição de oposição
à execução (arts. 6/17), como a recorrente reconhece (conclusão Q.)».
1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em
nulidade por excesso de pronúncia ao apreciar e decidir a oposição à execução fiscal com fundamento
na falta de fundamentação do despacho de reversão.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel efectuou o julgamento da matéria de facto
nos seguintes termos:
«Com relevância para a decisão da causa, o tribunal julga provado, com base nos elementos de
prova documental que:
- No despacho de reversão consigna-se que não são conhecidos bens à executada originária, de
acordo com a certidão de diligência de fls. 14 do processo de execução fiscal - cfr.doc. de fls.105 a
108 dos autos.
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Motivação.
O tribunal julgou provada a matéria de facto relevante para a decisão da causa com base na análise
crítica e conjugada das informações e documentos juntos aos autos que não foram impugnados.
A restante matéria alegada pelo Oponente não foi julgada provada nem não provada, por ser
irrelevante para a decisão ou por constituir alegação de factos conclusivos ou matéria de direito».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo
Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que julgou procedente a oposição deduzida por
Carlos Alberto da Costa Campos à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade para cobrança
de dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor Acrescentado, Imposto Sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas e coimas aplicadas em processo de contra-ordenação fiscal, reverteu contra ele por
ter sido considerado pelo órgão da execução fiscal responsável subsidiário por aquelas dívidas.
Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, sustenta a Recorrente
que a sentença enferma de nulidade por excesso de pronúncia, na medida em que julgou a oposição
procedente por falta de fundamentação do despacho de reversão, vício que não foi invocado pelo Oponente. Mais sustenta que, sendo certo que o Representante do Ministério Público junto do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Penafiel invocou tal vício, carecia de poderes para o efeito, uma vez que a
lei só lhe permite «pronunciar-se sobre as questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar questões que obstem ao conhecimento do pedido, não podendo, portanto, levantar
questões novas de legalidade».
Assim, sendo certo que o Oponente não invocou a falta de fundamentação do despacho de reversão como causa de pedir da oposição à execução fiscal, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de
saber se a sentença incorreu em nulidade ao anular o despacho de reversão com base na verificação
desse vício.
2.2.2 DA NULIDADE POR EXCESSO DE PRONÚNCIA
Considera a Recorrente que a sentença recorrida incorreu em nulidade por excesso de pronúncia
ao proceder à apreciação do vício de falta de fundamentação do despacho de reversão, que não é do
conhecimento oficioso, nem foi invocado pelo Oponente.
Como resulta dos autos e o Recorrente admite expressamente, esse vício foi suscitado pelo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel no parecer emitido
ao abrigo do disposto no art. 121.º do CPPT, aplicável ex vi do n.º 1 do art. 211.º do mesmo Código. No
entanto, sustenta a Recorrente que o Ministério Público não pode pronunciar-se senão sobre as questões
de legalidade que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar questões que obstem ao conhecimento
do pedido, não podendo, pois, levantar questões novas de legalidade.
Assim, e considerando que a questão respeitante à suficiência dos fundamentos do despacho
de reversão, porque não foi suscitada pelo Oponente, se encontrava fora do objecto da oposição
e, por isso, não podia ser suscitada pelo Ministério Público, sustenta a Fazenda Pública que a
sentença não podia ter conhecido da mesma e, porque conheceu, enferma de nulidade por excesso
de pronúncia.
Como é sabido, impõe-se que haja uma correspondência entre o que é pedido e o que é pronunciado, devendo o juiz pronunciar-se sobre tudo o que for pedido e só sobre o que for pedido. Só em
casos excepcionais previstos na lei processual ou na lei substantiva pode o juiz apreciar oficiosamente
uma questão que não foi suscitada pelas partes.
Nos termos do art. 125.º, n.º 1, do CPPT, ocorre nulidade da sentença quando o juiz se pronunciar
sobre questões de que não deva conhecer (1). Esta nulidade está conexionada com a segunda parte do
n.º 2 do art. 660.º do Código de Processo Civil (CPC), em que se estabelece que o juiz não pode ocupar-se senão de questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento
oficioso de outras. Com esta norma, pretendeu o legislador proibir o juiz de se ocupar de questões que
não tenham sido suscitadas pelas partes, com excepção daquelas que a lei lhe permitir ou impuser o
seu conhecimento oficioso.
No caso sub judice, a resposta a dar à questão da nulidade da sentença por excesso de pronúncia
passa por indagar se cabe dentro dos poderes do Ministério Público a invocação de outros vícios do
acto impugnado para além dos que foram invocados pelo Oponente. Vejamos:
Nos termos do art. 121.º. n.º 1, do CPPT – disposição legal que vimos já ser aplicável à oposição à execução fiscal ex vi do disposto no n.º 1 do art. 211.º do mesmo Código – «[a]presentadas
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».
Embora uma interpretação estritamente literal do art. 121.º do CPPT e que não atenda ao seu
segmento final – «ou suscitar outras nos termos das suas competências legais» – possa sugerir que
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não é possível ao Ministério Público suscitar questões de legalidade que não tenham sido suscitadas no
processo, não subscrevemos esse entendimento, sustentado pela Recorrente. Como demonstra JORGE
LOPES DE SOUSA, o mesmo não obedece às melhores regras da hermenêutica jurídica. Comentando
aquela norma legal, diz este Autor:
«No n.º 1 deste art. 121.º refere-se que a vista ao Ministério Público lhe é dada para se pronunciar
expressamente sobre as questões de legalidade que são objecto do processo ou suscitar outras que se
enquadrem nas suas competências legais.
Assim, a referência a pronúncia «sobre as questões de legalidade suscitadas no processo» não
tem um alcance restritivo das possibilidades de intervenção do Ministério Público, estendendo-se as
suas possibilidades de intervenção processual a todas as que se coadunam com a sua função estatutária
nos tribunais administrativos e fiscais.
Nestes termos, além das expressamente previstas possibilidades de se pronunciar sobre as questões de legalidade suscitadas no processo e suscitar questões que obstem ao conhecimento do mérito
do pedido, o Ministério Público poderá também promover o que tiver por conveniente, como lhe é
genericamente permitido pelo art. 6.º, n.º 1, do EMP, designadamente promover a regularização da
petição e sanação de irregularidades processuais, deduzir excepções, arguir nulidades, e requerer a
realização de diligências.
Do preceituado na alínea b) do n.º 2 do art. 124.º do CPPT, conclui-se que o Ministério Público
pode também arguir vícios do acto impugnado que não tenham sido arguidos pelo impugnante, possibilidade essa que estava expressamente prevista para os recursos contenciosos de actos administrativos,
na alínea d) do art. 27.º da LPTA, e está também prevista para as acções administrativas especiais,
nos n.ºs 3 e 4 do art. 85.º do CPTA» (2).
É certo que, como referido nas alegações de recurso, CASALTA NABAIS defendeu que além das
questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo, o Ministério Público só pode suscitar
questões que obstem ao conhecimento do pedido, não podendo, portanto, levantar questões novas de
legalidade (3).
No entanto, essa tese não foi acolhida pela jurisprudência (4) nem pela doutrina, sendo que JORGE
LOPES DE SOUSA a criticou expressamente, pelos motivos que vimos de citar (5).
Podemos, pois, concluir que o Ministério Público pode arguir vícios do despacho de reversão
que não tenham sido arguidos pelo oponente e, consequentemente, que não enferma de nulidade por
excesso de pronúncia a sentença judicial que julgou procedente a oposição à execução fiscal com
base na falta de fundamentação do despacho de reversão invocado unicamente pelo Representante do
Ministério Público.
Assim, e porque a Recorrente não põe em causa o julgamento efectuado relativamente a essa
questão, mas apenas que a mesma tenha sido conhecida, nada mais há a apreciar e o recurso não merece provimento.
2.2.3 CONCLUSÃO
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
Porque o Ministério Público pode arguir vícios do despacho de reversão que não tenham sido
arguidos pelo oponente, não enferma de nulidade por excesso de pronúncia a sentença judicial que
julgou procedente a oposição à execução fiscal com base na falta de fundamentação do despacho de
reversão invocada unicamente pelo Representante do Ministério Público.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Nulidade também prevista na alínea d) do art. 668.º, n.º 1, do CPC.)
(2) (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 121.º, pág. 300.)
(3) (Direito Fiscal, 5.ª edição, Almedina, pág. 425.)
(4) (Sobre a possibilidade de o Ministério Público arguir vícios não arguidos pelo impugnante, vide os seguintes acórdãos
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 22 de Março de 1995, proferido no processo n.º 18.996, publicado no Apêndice ao Diário da República de 31 de
Julho de 1997 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1995/32210.pdf), págs. 880 a 883, com sumário disponível em
– http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/191c800bdd5ec649802568fc00393d8f?Open
Document;
– de 29 de Outubro de 1997, proferido no processo n.º 18.997, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Março de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32240.pdf), págs. 2750 a 2752;
– de 5 de Novembro de 1997, proferido no processo n.º 21.043, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Março de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32240.pdf), págs. 2849 a 2851;
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– de 25 de Março de 1998, proferido no processo n.º 21.168, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de
Novembro de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1998/32210.pdf), págs. 952 a 954;
– de 31 de Outubro de 2000, proferido no processo n.º 25.516, publicado no Apêndice ao Diário da República de 31 de
Janeiro de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2000/32241.pdf), págs. 3999 a 4002;
– de 8 de Fevereiro de 2006, proferido no processo n.º 810/05, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 de
Setembro de 2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32210.pdf), págs. 239 a 243.)
5 (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
5.ª edição, volume I, nota de rodapé com o n.º (2), anotação 4 ao art. 121.º, pág. 861.)

Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
Art. 145.º, n.ºs 5 e 6, do CPC. Multa. Fazenda Pública.
Sumário:
I — Nos termos do n.º 6 do artigo 145.º do CPC, «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 pagar a multa (...)» de conformidade com o disposto no n.º 5
do mesmo artigo.
II — No entanto, nos processos instaurados antes de 1 de Janeiro de 2004, a Fazenda
Pública, por estar isenta de custas, pode usar da faculdade prevista no artigo 145.º,
n.º 5, do CPC, sem sujeição à multa aí cominada.
Processo n.º 985/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Sociedade Hispânica de Automóveis, S. A.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública vem recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo da decisão judicial
que ordenou o cumprimento do disposto no n.º 6 do art. 145.º do Código de Processo Civil (CPC) relativamente ao requerimento de interposição de recurso por ela apresentado contra a sentença proferida
nos presentes autos de impugnação judicial.
Com o requerimento de interposição daquele recurso, apresentou as alegações, que resumiu em
conclusões do seguinte teor:
«1) O processo em causa foi instaurado em 12/5/2003, sendo que, consabidamente, anteriormente à vigência do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei
n.º 15/2002, de 22/12, a qual entrou em vigor em 1/1/2004, bem como do Código das Custas Judiciais, na redacção que ao respectivo art. 2.º foi dada pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27/12, o
Estado e as demais pessoas colectivas públicas estavam isentos de custas, decorrendo tal isenção
do estabelecido no art. 3.º do Regulamento das Custas dos Processo Tributários, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 29/98, de 11/12.
2) Ora, estando, então, a Fazenda Pública isenta de custas, dúvidas não subsistem de que está,
de igual modo, isenta de multa, sendo esse o entendimento jurisprudencial expresso a respeito de tal
questão, sempre que estejam em causa processos instaurados anteriormente a 1/1/2004.
3) Decorre do exposto que o despacho proferido a fls. 402 dos autos, por violar os supramencionados preceitos legais e não se mostrar em conformidade com a doutamente expressa jurisprudência
desse Supremo Tribunal, deverá ser revogado, com as legais consequências».
1.2 O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa admitiu o recurso daquele despacho, para subir de
imediato, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.3 Não foram apresentadas contra alegações.
1.4 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao
recurso, com a seguinte fundamentação:
«Nos processos instaurados antes de 1 janeiro 2004, início da vigência do DL n.º 324/2003, 27
dezembro (que introduziu substanciais alterações ao Código das Custas Judiciais) o Estado, incluindo
os seus serviços e organismos personalizados estava isento de custas (art.16.º n.º 1 DL n.º 324/2003,
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27 novembro; art. 3.º n.º 1 alínea a) Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado
pelo DL n.º 29/98, 11 fevereiro).
Pela sua íntima conexão com as custas do processo, o alcance da isenção estendia-se à multa
devida por prática de actos processuais após o termo de prazo peremptório, segundo entendimento
pacífico destilado em jurisprudência do STA-SCT (art. 145.º n.º 6 CPC redacção DL n.º 324/2003, 27
dezembro / acórdãos 25.05.2005 processo n.º 195/05; 30. 11.2005 processo n.º 212/05; 30.03.2011
processo n.º 84/11)».
1.5 Foram dispensados os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, dada a simplicidade da questão
a dirimir.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se na situação sub judice a Fazenda
Pública estava obrigada ao pagamento da multa prevista no art. 145.º do CPC, em ordem a assegurar a
validade do acto praticado em algum dos três úteis seguintes ao do termo do prazo.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Com interesse para a decisão a proferir, a consulta dos autos revela-nos o seguinte:
a) A petição inicial que deu origem ao presente processo de impugnação judicial deu entrada no
Serviço de Finanças em 25 de Junho de 2001 (cfr. o carimbo aposto a fls. 2);
b) Para notificação ao Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tributário de Lisboa
da sentença proferida nos presentes autos, foi-lhe remetida carta em 21 de Fevereiro de 2012 (cfr.
fls. 397);
c) Em 8 de Março de 2012, aquele Representante da Fazenda Pública fez dar entrada no Tribunal
Tributário de Lisboa requerimento de interposição de recurso da sentença (cfr. fls. 398);
d) Em 29 de Março de 2012 (e referindo-se a esse requerimento), o Juiz daquele Tribunal proferiu
despacho do seguinte teor: «Cumpra o disposto no n.º 6 do artigo 145.º do C.P.C.» (cfr. fls. 402).
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Como deixámos já dito a questão que importa dirimir é a de saber se a validade do acto praticado
pela Fazenda Pública num dos três dias úteis seguintes ao termo do prazo – no caso, a interposição de
recurso da sentença – fica sujeita ao pagamento da multa prevista no n.º 5 do art. 145.º do CPC.
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa entendeu que sim e, por isso e porque esse pagamento
não foi efectuado dentro do prazo fixado no mesmo n.º 5 do art. 145.º do CPC, ordenou a notificação
da Fazenda Pública nos termos do n.º 6 do mesmo artigo.
A Fazenda Pública discorda desse entendimento; não porque discorde de que o acto foi praticado
num dos três dias úteis seguintes ao termo do prazo – o que não discute –, mas porque entende que está
isenta do pagamento dessa multa, nos termos da legislação aplicável à situação sub judice. Concretizando, sustenta que no presente processo, porque instaurado antes de 1 de Janeiro de 2004, litiga com
isenção de custas e, concomitantemente, está também isenta do pagamento da multa prevista nos n.ºs 5
e 6 do art. 145.º do CPC, como tem vindo a decidir o Supremo Tribunal Administrativo.
2.2.2 DO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NOS N.ºS 5 E 6 DO art. 145.º DO CPC PELA
FAZENDA PÚBLICA
A prática dos actos processuais está normalmente sujeita a prazos, i.e., só é admissível dentro de
um período delimitado entre um termo inicial (dies a quo) e um termo final (dies ad quem).
Nos termos do disposto no art. 145.º do CPC, «o prazo é dilatório ou peremptório» (n.º 1); o dilatório «difere para certo momento a possibilidade de realização de um acto ou o início da contagem de
um outro prazo» (n.º 2), ou seja, são prazos dilatórios ou iniciais os que fixam o momento antes do qual
o acto não deve ser praticado ou o momento após o qual o acto pode ser praticado, enquanto o prazo
peremptório é o que «extingue o direito de praticar o acto» (n.º 3), ou seja, são prazos peremptórios
ou preclusivos aqueles que fixam o momento até ao qual o acto pode ser realizado.
No entanto, a prática de actos sujeitos a um prazo peremptório pode verificar-se fora do prazo
em duas situações: em caso de justo impedimento (arts. 145.º, n.º 4, e 146.º do CPC); e, em qualquer
hipótese, dentro dos três dias úteis subsequentes ao termo do prazo, embora a validade do acto fique
dependente do pagamento imediato de uma multa (art. 145.º, n.º 5, do CPC).
Dispõe o n.º 5 do art. 145.º do CPC:
«Independentemente de justo impedimento, pode o acto ser praticado dentro dos três primeiros
dias úteis subsequentes ao termo do prazo, ficando a sua validade dependente do pagamento imediato
de uma multa, fixada nos seguintes termos:
a) Se o acto for praticado no primeiro dia, a multa é fixada em 10 % da taxa de justiça correspondente ao processo ou acto, com o limite máximo de meia UC;
b) Se o acto for praticado no segundo dia, a multa é fixada em 25 % da taxa de justiça correspondente ao processo ou acto, com o limite máximo de três UC;
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c) Se o acto for praticado no terceiro dia, a multa é fixada em 40 % da taxa de justiça correspondente ao processo ou acto, com o limite máximo de sete UC».
Praticado o acto em qualquer dos três dias úteis seguintes ao prazo comum, sem ter sido paga
imediatamente a multa devida, a secretaria, logo que a falta seja verificada, independentemente de
despacho, notifica o interessado para pagar a multa – de harmonia com o disposto nos n.ºs 5 e 6 do
art. 145.º do CPC. Não o fazendo, deve o juiz do processo ordenar-lhe que o faça, como sucedeu no
caso sub judice.
Regressando à questão que cumpre apreciar: a Fazenda Pública está isenta do pagamento dessa
multa?
Na verdade, não vem questionado que o requerimento de interposição de recurso da sentença,
apresentado nos termos do art. 280.º, n.º 1 do CPPT se refere a um acto praticado nos três primeiros
dias úteis subsequentes ao termo do prazo de que a Fazenda Pública dispunha para recorrer e, consequentemente, que a sua validade ficaria dependente do pagamento de uma multa.
Há, porém, que ter em conta que o processo foi instaurado em 2001 (1), ou seja, antes da entrada em vigor quer do Código de Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA), aprovado pela
Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, quer das alterações introduzidas no Código das Custas Judiciais
(CCJ) pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, facto que, como procuraremos demonstrar,
a jurisprudência tem considerado como decisivo na resposta a esta questão. Vejamos:
Antes da entrada em vigor do CPTA e das referidas alterações ao CCJ, o Estado e as demais pessoas colectivas públicas estavam isentos de custas, decorrendo tal isenção do estabelecido no art. 3.º
do Regulamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98,
de 11 de Dezembro, e do art. 2.º da Tabela de Custas no Supremo Tribunal Administrativo (TCSTA),
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 42.150, de 12 de Fevereiro de 1959.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo entendia que, estando a Fazenda Pública
isenta de custas, estava também isenta da multa prevista no art. 145.º do CPC, com o argumento de que
«o fim visado pelo legislador foi prescindir da prova do justo impedimento, em certos casos, por este
muitas vezes se mostrar difícil, presumindo-se que se o acto praticado inicialmente nos três dias úteis
seguintes ao termo do prazo, que não tinha sido praticado atempadamente por justo impedimento, mas
faz-se depender a sua validade do pagamento de uma multa e isto, por um lado porque a multa tem a
finalidade moralizadora de evitar abusos, de evitar que o recurso a este preceito se transforme num
mau hábito e, por outro lado, porque se o interessado recorresse ao incidente previsto no art. 146.º
também ficaria sujeito a custas» (2).
Foi essa também a posição adoptada pela Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo relativamente à Fazenda Pública e ao pagamento da multa prevista no n.º 5 do art. 145.
º do CPC. Sustentando-se que o preceito em causa tem íntima conexão com as custas do processo,
como se vê claramente do articulado do citado n.º 5 do art. 145.º do CPC (a multa pela prática do acto
processual fora do prazo ordinário, fixada de harmonia com o n.º 5 do art. 145.º do CPC, varia numa
percentagem crescente e sempre em função «da taxa de justiça correspondente ao processo ou acto»,
ou seja, a multa varia sempre em função do valor das correspondentes custas processuais), entendeu-se
que, estando a Fazenda Pública, isenta de custas, como inequivocamente decorria do art. 3.º do RCPT,
estaria também isenta de multa (3).
É certo que a situação hoje se alterou, como bem salienta JORGE LOPES DE SOUSA, que
passamos a citar:
«[…] a situação de isenção de multa de entidades públicas (incluindo o representante da Fazenda
Pública, mas não o Ministério Público) alterou-se com o DL n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que
revogou a TCSTA e o RCPT, na parte relativa aos processos judiciais tributários, e eliminou, com as
alterações que introduziu no CCJ, as isenções de custas do Estado, Regiões Autónomas e autarquias
locais, que constavam das alíneas a), c) e e), do n.º 1 do art. 2.º do CCJ, na redacção dada pelo DL
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 (art. 189.º) e estabelece a regra da igualdade
das partes no processo, inclusivamente em matéria de sanções processuais (art. 6.º). O RCP não alterou
este regime de sujeição das entidades públicas a custas nos processos administrativos e tributários, já
que estes processos não são incluídos na lista de isenções que consta do seu art. 4.º.
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 art. 145.
º, n.ºs 5 e 6, do CPC, se pretenderem praticar actos processuais nos três dias úteis subsequentes ao
termo do prazo» (4).
É neste sentido – da sujeição da Fazenda Pública à multa prevista no n.º 5 do art. 145.º do CPC
– que tem vindo a decidir a jurisprudência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo (5).
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No entanto, como também salienta JORGE LOPES DE SOUSA, o novo regime «apenas se aplica
aos processos judiciais tributários iniciados a partir da data da entrada em vigor do DL n.º 324/2003,
de 27 de Dezembro, por força do disposto no n.º 1 do seu art. 14.º. Essa entrada em vigor ocorreu em
1-1-2004, como se refere no art. 16.º, n.º 1, deste Decreto-Lei, sendo também nessa data que ocorreu a
transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça, por força do disposto na
Portaria n.º 1418/2003, de 30 de Dezembro, pelo que também é a data da entrada em vigor relevante
para esses processos, no termos do art. 15.º, n.º 2, do mesmo Decreto-Lei» (6).
Ou seja, no caso sub judice, porque o processo deu entrada em 2001, temos de concluir que lhe é
aplicável o anterior regime, pelo que é de considerar que a Fazenda Pública não estava sujeita à multa
prevista no n.º 5 do art. 145.º do CPC e, consequentemente, não há lugar à sua notificação nos termos
do n.º 6 do mesmo artigo (7).
Face ao exposto, há que conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Nos termos do n.º 6 do art. 145.º do CPC, «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 pagar a multa (...)» de conformidade com
o disposto no n.º 5 do mesmo artigo.
II - No entanto, nos processos instaurados antes de 1 de Janeiro de 2004, a Fazenda Pública, por
estar isenta de custas, pode usar da faculdade prevista no art. 145.º, n.º 5, do CPC, sem sujeição à multa
aí cominada.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.
(1) Embora sem relevância para a decisão a proferir, pois ambas as datas se situam antes de 1 de Janeiro de 2004, o
processo deve considerar-se instaurado em 25 de Junho de 2001, dia em que a petição inicial foi apresentada no Serviço de
Finanças e não, como considerou a Recorrente, em 10 de Maio de 2003, data em que a impugnação judicial foi autuada no
Tribunal Tributário de 1.ª instância de Lisboa.
(2) Cfr. acórdão do Pleno da Secção Administrativa do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Maio de 1995, proferido
no processo n.º 30.742, publicado no Apêndice ao Diário da República de 10 de Abril de 1997 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1995/32020.pdf), págs. 308 a 311.
(3) Nesse sentido, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 25 de Maio de 2005, proferido no processo n.º 195/05, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16 de
Dezembro de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2005/32220.pdf), págs. 1152 a 1155, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a053ec8b0dea721b8025701400553648?OpenDocument;
– de 30 de Novembro de 2005, proferido no processo n.º 212/05, publicado no Apêndice ao Diário da República de 23
de Fevereiro de 2006 (http://dre.pt/pdfgratisac/2005/32240.pdf), págs. 2161 a 2164, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
5f10d76044641606802570d70050d137?OpenDocument.
(4) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação
8 ao art. 20.º, pág. 277/278.
(5) Cfr. os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 18 de Novembro de 2009, proferido no processo n.º 952/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19
de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1850 a 1852, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
540cbf0a0d8d6fab802576800042cd41?OpenDocument;
– de 25 de Novembro de 2009, proferido no processo n.º 794/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19
de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1904 a 1905, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
2c0ad455e76598ce80257682003cf7ac?OpenDocument;
– de 26 de Maio de 2010, proferido no processo n.º 259/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 905 a 907, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a46eb96bf3270aa8802577350048ad7b?OpenDocument.
(6) Ibidem.
(7) Neste sentido, o seguinte acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 30 de Março de 2011, proferido no processo n.º 84/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de
Agosto de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 500 a 502, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
11f1a4b946221833802578680049269e?OpenDocument.
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Acórdão de 31 de Outubro de 2012.
Assunto:
IVA. Liquidação adicional. Indemnização. Poderes de cognição do Supremo Tribunal
Administrativo. Ampliação da matéria de facto.
Sumário:
I — Com base numa interpretação teleológica e sistemática do artº 16º, n.º 6, alínea a),
do CIVA, em conjugação com o disposto nos arts. 1º, n.º 1, e 4º, n.º 1, do mesmo
normativo, e tendo presente o conceito de indemnização, serão tributadas as
indemnizações que correspondam, directa ou indirectamente, à contrapartida
devida pela realização de uma actividade económica, isto é, que visem remunerar
a transmissão de bens ou a prestação de serviços.
II — Se as indemnizações sancionarem a lesão de qualquer interesse sem carácter
remuneratório porque não remuneram qualquer operação, antes se destinam a
reparar um dano, não são tributáveis em IVA, na medida em que não têm subjacente uma transmissão de bens ou uma prestação de serviços
III — No âmbito de um contrato de locação financeira, as indemnizações pagas pelas
seguradoras e destinadas a compensar os danos causados pela perda dos veículos
automóveis, em caso de acidente, porque não assumem a natureza de contraprestação pela transmissão de um bem ou prestação de um serviço (arts. 1º, n.º 1, 4º,
n.º 1 e 16º, n.º 6, alínea a), do CIVA), nem visam suportar lucros cessantes das
recorridas, devem considerar-se excluídas da incidência de IVA.
IV — As indemnizações pagas pelo locatário à locadora, traduzidas no pagamento de
eventuais rendas vencidas e respectivos juros, porque radicam no cumprimento
de obrigações contratualmente assumidas, tendo estes contratos a natureza de
contratos de prestação de serviços, tais quantias representam, ainda, contraprestações de operações tributáveis em IVA.
V — Não dispondo o Supremo Tribunal Administrativo de base factual para decidir o
recurso jurisdicional- uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não
foi pré-estabelecida e que este Tribunal também não pode estabelecer por virtude
de o STA, como Tribunal de revista, carecer de poderes de cognição em sede de
facto, - torna-se essencial que o tribunal “a quo” amplie a matéria de facto de
modo a fixar o quadro factual suficiente para o julgamento da causa.
Processo n.º 1158/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Santander Totta, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. TOTTA CRÉDITO ESPECIALIZADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.,
com os sinais dos autos, impugnou, no Tribunal Tributário de Lisboa, as liquidações adicionais de IVA,
relativas ao ano de 2003, e, invocando a ilegalidade de tais liquidações, solicitou a sua anulação e os
juros compensatórios.
1.1. A M.mª Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação procedente, condenando
a Fazenda Pública no pedido de anulação das liquidações adicionais e na restituição das quantias pagas
acrescidas de juros indemnizatórios.
2. Não se conformando com tal decisão, a Fazenda Pública interpôs recurso, para a Secção do
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas Alegações,
com as seguintes Conclusões:
“1) Sustenta-se na decisão recorrida que a questão a decidir nos presentes autos consiste em
saber se incide IVA, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 1º, e n.º 1 do art 4º (ambos do CIVA), sobre
a indemnização paga à impugnante pela seguradora nas situações em que se verifica a perda total,
em virtude de sinistro, dos veículos objecto de contratos de locação financeira ou de aluguer de longa
duração (ALD). (sublinhado nosso)
2) Contudo, tendo em vista o referido em “D” da fundamentação de facto, bem como os termos
do “contrato-tipo” celebrado pela Impugnante com os seus clientes, no âmbito da actividade de lo-
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cação financeira, parcialmente reproduzido em “E,”, e, ainda, o teor da cláusula 2.3.2. aplicável aos
contratos de aluguer de longa duração, na qual se estabelece que “Deve o cliente pagar à “TOTTA-CRÉDITO ESPECIALIZADO, S.A., no acto de denúncia e entrega do veículo, uma indemnização (…)”,
pode concluir-se que, ao invés de entendido na decisão recorrida, a questão a decidir não respeita,
obviamente, à indemnização paga à Impugnante pela companhia seguradora, mas antes aos valores
pagos pelos clientes, a título de indemnização, em cumprimento do clausulado quer nos contratos de
locação financeira quer nos contratos de aluguer de longa duração.
3) Diversamente do que sucede relativamente à indemnização recebida da seguradora, a qual
se destina meramente a reparar uma perda suportada pela Impugnante, o valor respeitante ao capital
em divida recebido dos clientes, no contrato de locação financeira, que é considerado como prestação
de serviços, está sujeito a tributação nos termos dos arts. 1º, n.º 1, alínea a), e 4º, nº1 do CIVA, sendo
que a indemnização paga pelos clientes, no contrato de aluguer de longa duração, porque decorrente
da responsabilidade contratualmente assumida pelos mesmos, tem indiscutivelmente carácter remuneratório, tratando-se de uma contraprestação de uma operação tributável em IVA, estando sujeita a
tributação e devendo ser incluída na respectiva base tributável.
4) Com efeito, para enquadramento da questão da sujeição ou não a IVA das quantias recebidas
a titulo de indemnização, deverá considerar-se que, porque se trata de um imposto sobre o consumo,
o mesmo visa tributar a contraprestação de operações tributáveis e não a indemnização de prejuízos
que não tenha carácter remuneratório, razão pela qual são tributáveis em IVA as indemnizações que
tenham subjacente uma transmissão de bens ou prestação de serviços, as quais, como sucede no caso
em apreço, configuram uma contraprestação a obter do adquirente de uma operação sujeita a imposto.
5) Por sua vez, a questão objecto de apreciação no Acórdão do STA de 18/6/2008, proferido no
proc. 01144/06, não se revela apenas “um pouco distinta”, tal como referido na decisão recorrida, mas,
pelo contrário, completamente diversa da que aqui se discute, na medida em que a propósito daquela
foi entendido que, tratando-se de uma compensação por prejuízos, se a indemnização sanciona a lesão
de qualquer interesse, sem carácter remuneratório, não pode ser tributada em IVA, na medida em que
não tem subjacente uma transmissão de bens ou prestação de serviços.
6) Ora, ao invés do concluído relativamente à indemnização em causa no questionado acórdão,
constata-se que, no caso vertente, as quantias pagas complementarmente à Impugnante, pelos respectivos clientes, a título de indemnização, quer nos contratos de locação financeira quer nos contratos
de aluguer de longa duração, não revestem claramente a natureza de ressarcimento de perdas e danos,
resultando a respectiva obrigação, tão só, de responsabilidades contratualmente assumidas em cada um
dos contratos em causa, razão pela qual deverão tais quantias ser sujeitas a IVA, nos termos dos arts. 1º,
n.º 1, alínea a), e 4º, n.º 1 do CIVA, preceitos legais que resultam violados em consequência do entendimento que fundamenta a decisão recorrida, a qual deverá ser revogada, com as legais consequências”
3. O BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. (entidade que incorporou por processo de fusão a
TOTTA CRÉDITO ESPECIALIZADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO), deduziu
Contra-alegações, com as Conclusões seguintes:
“1.ª A A sentença recorrida julgou procedente a impugnação judicial deduzida contra as liquidações adicionais de IVA e de juros compensatórios, relativas ao ano de 2003, por considerar que não
incide IVA, nos termos dos artigo 1.º e 4.º do Código do IVA, sobre os montantes pagos pela companhia
seguradora à Recorrida nas situações de perda total, em virtude de sinistro, de veículos objecto de
locação financeira ou aluguer de longa duração, porquanto tais indemnizações serviam para ressarcir
os prejuízos sofridos correspondentes ao capital afecto às operações;
2.ª A Recorrente imputa um erro de julgamento à decisão recorrida quanto ao objecto do litígio,
afirmando que o que estava em causa eram as quantias pagas complementarmente à Impugnante, pelos
respectivos clientes, a título de indemnização, quer nos contratos de locação financeira quer nos contratos
de aluguer de longa duração, e não as indemnizações pagas à Impugnante pela companhia seguradora;
3.ª Sucede, porém, que quem incorre em erro é o Ilustre Representante da Fazenda Pública porquanto não foi sobre os valores pagos complementarmente pelos locatários que incidiu o IVA impugnado
mas sim sobre os valores de indemnização pagos pela Seguradora, sendo que sobre as quantias pagas
pelos locatários a própria Recorrida liquidou o IVA, não incidindo nesse âmbito qualquer correcção
por parte da administração tributária;
4.ª Os serviços de inspecção tributária consideraram que deveria incidir IVA não apenas sobre
o diferencial não coberto pela indemnização paga pela seguradora, exigido aos clientes, mas também
sobre o próprio montante recebido pela Impugnante correspondente à indemnização paga pela seguradora e foi sobre esse montante que liquidaram o IVA impugnado;
5.ª Uma vez que o próprio Ilustre Representante da Fazenda Pública reconhece que a indemnização recebida da seguradora se destina meramente a reparar uma perda e sendo inequívoco que é
sobre tal indemnização que se discute a incidência de IVA nos presentes autos, reconhece-se, pois, a
ilegalidade das liquidações adicionais de imposto, pelo que de imediato se impõe declarar a improcedência do presente recurso;
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6. Sem prejuízo de inexistir qualquer erro na sentença recorrida sobre a questão a apreciar e
decidir, cumpre ainda realçar que bem andou o Tribunal a quo ao decidir, como decidiu, que sobre as
indemnizações em causa não incide IVA porquanto não visam compensar proveitos deixados de obter
mas sim ressarcir prejuízos incorridos;
7.ª Resulta da factualidade provada nos autos que a natureza da indemnização em questão, atribuída em virtude da perda total de veículo automóvel, é a de verdadeira indemnização, sendo assente
que o prejuízo da Impugnante correspondia ao valor dispendido na aquisição dos bens e que não tinha
sido amortizado, seja o capital em dívida à data do sinistro, no caso do contrato de locação financeira,
seja o valor que o veículo tinha na sua contabilidade à data do sinistro, no caso do ALD;
8.ª Irreleva saber se a locadora transfere o risco da perda do bem directamente para a seguradora ou contrata com o locatário que seja este formalmente a transferir esse risco para a seguradora,
sendo este o tomador do seguro, porquanto a lesão ocorre no património da locadora e a indemnização
recebida serve em todo o caso o propósito de ressarcir a perda do bem, sendo indiscutível a natureza
ressarcitória da indemnização paga;
9.ª O encontro de contas que é efectuado, a final, com o locatário visa, tão- só, evitar um enriquecimento injustificado da Recorrida permitindo que esta receba um quantitativo pecuniário equivalente ao
seu efectivo prejuízo, calculado pela dedução ao valor comercial do bem — correspondente à cobertura
do seguro — do montante financeiramente já amortizado através do pagamento de rendas;
10.ª De acordo com o entendimento da Comissão Europeia, transcrito na sentença recorrida,
nem sequer sobre os montantes pagos pelos locatários (remanescente não coberto pela indemnização
da seguradora) deveria ter incidido IVA, menos ainda sobre as indemnizações pagas pela seguradora,
pelo que se conclui que o recurso da Fazenda Pública está inexoravelmente votado ao insucesso;
11.ª Com efeito, mesmo que estivessem em causa indemnizações pagas pelos locatários à locadora,
visando ressarcir tão-só o valor líquido do veículo, o certo é que se manteria o julgamento de Direito
de que tais indemnizações não revestiriam natureza remuneratória, não sendo por isso abrangidas
pelo campo de aplicação do IVA, mantendo-se a sentença recorrida;
12.ª Ficando provada nos autos, sem réstia de dúvidas, a natureza de pura indemnização dos
montantes recebidos nas presentes situações de perda total do veículo e sendo pacífico o entendimento
de que tais indemnizações não configuram a contraprestação de qualquer operação sujeita ao IVA (cf.
neste sentido, por todos, os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, de 18.06.2008, proferido
no recurso n.º 1144/06, e do Tribunal Central Administrativo Sul, de 03.03.2009, proferido no recurso
n.º 2507/08), não poderia deixar de anular-se as liquidações impugnadas, razão pela qual deve a sentença recorrida ser mantida, julgando-se improcedente o recurso da Fazenda Pública, com as demais
consequências legais.
Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Venerando Tribunal suprirá, deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a douta sentença recorrida, assim se cumprindo
com o DIREITO e a JUSTIÇA!
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu o seguinte Parecer:
“1:Questão decidenda: incidência de IVA sobre as indemnizações pagas à impugnante pelas companhias seguradoras, em caso de perda total em virtude de sinistro, de veículos objecto de contratos
de locação financeira ou de aluguer de longa duração (ALD).
Contrariamente ao entendimento da recorrente Fazenda Pública a questão decidenda foi correctamente equacionada porque os montantes sobre os quais incidiram as liquidações adicionais
correspondem aos valores das indemnizações pagas pelas companhias seguradoras à locadora e não
às quantias complementares pagas pelos locatários à locadora, no âmbito de contratos de locação
financeira e de ALD (cfr. 2ª conclusão fls 205; informação fls.252; doc.fls 325).
2. No âmbito dos citados contratos o locatário é obrigado a segurar o veículo locado contra
o risco da sua perda ou deterioração. O contrato de seguro é celebrado com o locatário (tomador
do seguro), o qual paga os prémios respectivos, sendo beneficiária a locadora (art. 10º nº1 al.j) DL
n.º 149/95, 24 junho).
3. Em caso de perda total do veículo, configurando condição resolutiva do contrato, a companhia
seguradora paga à locadora beneficiária as quantias correspondentes às indemnizações, de acordo
com o capital constante das apólices.
4. A natureza ressarcitória da indemnização destinada à compensação do dano causado pela
perda do bem, conduz à sua exclusão da incidência objectiva de IVA, na medida em que não assume a
natureza de contraprestação pela transmissão de um bem ou prestação de um serviço (arts. 1º n.º 1, 4º
n.º 1 e 16 n.º 1 CIVA); na doutrina José Xavier de Basto A tributação do consumo e a sua coordenação
intencional CTF n.º164 p.173, Patricia Noiret da Cunha CIVA anotado ISG p.269; na jurisprudência
acórdão STA-SCT 18.6.2008 processo n.º1144/06).
5. Por sua vez o locatário paga à locadora o montante das rendas vencidas e não pagas, respectivos juros, o capital em dívida à data e as despesas efectuadas pelo locador por conta do locatário,
após dedução do valor da indemnização paga pela companhia seguradora (contratos de locação finan-
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ceira); ou o valor contabilístico do veículo não reembolsado pela Companhia seguradora (contratos
de aluguer de longa duração) (probatório als. E), F), G), H), K), L), M) e P)).
6. Assim sendo, as quantias pagas complementarmente à locadora pelos locatários não revestem
natureza ressarcitória (porque não se destinam à compensação de perdas e danos) antes radicam no cumprimento de obrigações contratualmente assumidas (em cada uma das categorias de contratos em causa).
Tendo estes contratos a natureza de contratos de prestação de serviços, aquelas quantias representam, ainda, contraprestações de operações tributáveis em IVA.
7. Aplicando estas considerações ao caso concreto:
a) as liquidações adicionais de IVA incidiram sobre os montantes pagos à locadora pelas companhias seguradoras, no montante global de € 246.957,01, como se confirma no próprio esclarecimento
prestado pela Administração Tributária (informação fls.252); e não sobre os montantes das notas de
crédito correspondentes às quantias pagas complementarmente à locadora pelos locatários no montante
global de €129.658,91 (doc. Fls 325);
b) aquelas quantias não estão sujeitas à incidência de IVA, em consequência da sua natureza
ressarcitória de perdas e danos, e não remuneratória de transmissão de bens ou prestações de serviços;
c) a anulação parcial das liquidações adicionais controvertidas (por forma a reduzir a incidência
de IVA à base tributável de € 129.658,91) não teria fundamento legal na medida em que são distintas
as operações económicas subjacentes.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.”
5. Corridos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença, sob recurso, alicerçou-se na seguinte matéria de facto:
“A. A Impugnante é uma instituição de crédito, que se dedica à actividade de locação financeira
e aluguer de longa duração de veículos (cfr. fls. 86 do Processo Administrativo (PA)).
B. A Impugnante encontra-se sujeita a IVA, encontrando-se enquadrada no regime normal mensal,
com direito de dedução parcial do IVA suportado - regime pró-rata (cfr. fls. 87 do PA).
C. Em cumprimento das ordens de serviço OI200500137 e OI200500138, da Direcção de Serviços
de Inspecção Tributária da Direcção-Geral dos Impostos, a Administração Fiscal apurou IVA em falta,
com referência ao ano de 2003, no montante de €46.921,83 «relativamente a viaturas em que houve
perdas totais, de harmonia com o n.º1 do art. 4º do CIVA e a alínea h) do n. 2 e alínea a) do n.º 6, ambas
do art. 16.º do CIVA, apurado de acordo com a contabilidade.» (cfr.fls. 83 e 85 do PA).
D. Em 29/09/2005, foi elaborado o relatório de fiscalização de que se junta cópia de fls. 80 a
fls. 106 do PA apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais
e onde constam, além do mais, as seguintes conclusões:
“No âmbito do exercício normal da actividade da empresa, verificámos existirem veículos com
perda total de bens, tanto em contratos de locação financeira, como em contratos em aluguer de longa
duração (ALD). Nos veículos objecto de locação financeira está previsto contratualmente que, em caso
de ocorrência de perda total do bem, o contrato é resolvido, sendo o locatário obrigado a pagar, para
além de outros montantes, o capital em dívida nessa data; em ALD também está prevista contratualmente a resolução do contrato, em que o cliente se obriga a pagar uma indemnização de valor igual
à diferença entre o valor comercial do veículo e o seu valor contabilístico.
Em ambos os casos, o objecto do contrato é segurado a favor do locatário, mas autorizando este
a locadora a receber a indemnização atribuída pela seguradora, ou então como credora hipotecária a
locadora exige que lhe seja enviado o respectivo meio de pagamento, em caso de perda total do bem. Após
o recebimento da indemnização paga pela companhia de seguros, a locadora faz o encontro de contas
com o locatário, restituindo ou exigindo a diferença, caso o valor da indemnização recebida seja respectivamente superior ou inferior ao valor obtido conforme acima mencionado. O IVA somente é liquidado
neste último caso, consistindo essa diferença a sua base tributável. Fica, desse modo, diminuída a base
tributável, exactamente no montante correspondente ao valor da indemnização paga pela seguradora.
O valor da indemnização pago pela seguradora não é o que a locadora exige ao locatário.
Assim sendo, o encontro de contas efectuado entre a locadora e o locatário, após o recebimento da
indemnização, consubstancia, em si mesmo, o cumprimento de duas obrigações distintas, sendo uma
o pagamento à locadora, por parte do locatário, do capital em dívida nessa data (o somatório das
rendas vincendas e o valor residual actualizados) ou de uma indemnização de valor igual à diferença
entre o valor comercial do veículo e o seu valor contabilístico, e a outra a restituição pela locadora
ao locatário do valor da indemnização recebida da seguradora.
Na locação financeira, o valor a pagar à locadora pelo locatário, relativo ao capital em dívida
nessa data, actualizado ao momento da perda total do bem é sujeito a IVA, uma vez que configura
uma prestação de serviços, de acordo com o n.º 1 do art.º 4.º do CIVA; no aluguer de longa duração, a
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indemnização de valor igual à diferença entre o valor comercial do veículo e o seu valor contabilístico,
devido à perda total do bem, configura a compensação de proveitos que deixaram de ser obtidos, pelo
que o seu pagamento deverá entender-se como contra prestação de operação sujeita a imposto.
De acordo com a alínea a) do n.º 6 do art.º 16.º do CIVA são excluídas do valor tributável as
quantia recebidas a título de indemnização declarada judicialmente por incumprimento total ou parcial
de obrigações”, permitindo concluir “a contrário sensu” que as indemnizações desta natureza, quando
não declaradas judicialmente, se encontram sujeitas a IVA.
Quanto ao valor relativo à indemnização recebida da seguradora, por parte da locadora, não
tem subjacente uma operação sujeita a imposto e como tal não deve ser tributada em IVA.
O imposto em falta, de harmonia com o n.º 1 do art.º4.º do CIVA e a alínea h) do n.º 2 e, alínea a)
do n.º 6, ambas do art.º 16.º do CIVA, apurado de acordo com a contabilidade, é de 46.921,83 euros,
conforme se discrimina por valor e período de imposto em documento anexo (cfr. Anexo 1).”
E. A Impugnante, no âmbito da sua actividade de locação financeira, celebrava um “contrato-tipo” com os locatários, de que se junta cópia a fls. 103 do PA apenso, cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e onde consta, nas Condições Gerais, além do
mais, a seguinte cláusula:
(…)
Art.8º - Procedimento em caso de sinistro
(...)
4 — Se, de acordo com a peritagem da companhia de seguros, se tratar de sinistro com perda
total de bem, o Contrato considerar-se-á automaticamente resolvido para todos os efeitos, devendo
o Locatário pagar na mesma data ao Locador o montante quer das rendas vencidas e não pagas e
respectivos juros de mora, quer o capital em dívida nessa data, bem como as despesas efectuadas pelo
Locador por conta do Locatário, recebendo, em consequência, directamente da companhia de seguros,
após prévio consentimento escrito do Locador, a indemnização que aquela venha a pagar (…)».
F. A Impugnante, no âmbito da sua actividade de aluguer de longa duração de veículos, celebrava
um “contrato-tipo” com os clientes, de que se junta cópia a fls. 104 do PA apenso, cujo teor aqui se
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e onde constam, nas Condições Gerais,
além do mais, as seguintes cláusulas:
«(…)
2. Vigência
(…)
Cláusula 2.3.2
Deve o cliente pagar à TOTTA-CRÉDITO ESPECIALIZADO, S.A., no acto de denúncia e entrega
do veículo, uma indemnização de valor igual à diferença entre o valor comercial do Veiculo, líquido de
IVA, e o valor contabilístico no início do trimestre civil em que ocorra a rescisão, calculado de acordo
com o método de quotas constantes.
(…)
5. SEGUROS
(…)
Cláusula 5.5
Cliente obriga-se a pagar à TOTTA-CRÉDITO ESPECIALIZADO, S.A., todas as quantias não
reembolsadas pela Companhia de Seguros nos termos da Apólice contratada, nomeadamente no caso
de roubo ou perda total, até ao valor calculado nos termos da Cláusula 2.3.2(...)»
G. Entre a Impugnante e os clientes do ALD, eram celebrados contratos de aluguer, de que se
junta cópia de fls.105 do PA apenso, cujas condições particulares estipulavam o seguinte:
«(…)
9. SEGURO: Não incluído. O Cliente declara expressamente assumir todos os encargos e responsabilidade do o Seguro do Veiculo automóvel objecto do presente contrato.(...)»
H. Entre a Impugnante e os locatários, eram celebrados contratos de locação financeira, de que
se junta cópia de fls.106 do PA apenso, cujas condições particulares estipulavam o seguinte:
(…)
11º Seguros: O Locatário compromete-se a efectuar e a manter em vigor os seguros abaixo referidos, nos quais a SCH-Leasing SA figurará como Proprietário e Credor Privilegiado (...)»
1. Da acção inspectiva à Impugnante resultou as liquidações adicionais de IVA com os n.º 05298276;
05298278; 05298280; 05298282; 05298284;
05298286 e de juros compensatórios n.º 05298277; 05298279; 05298281; 05298283; 05298285,
05298287 (cf. demonstração de liquidações a fls. 52 a fls. 63 dos autos).
J. Em 27/12/2005, a Impugnante procedeu ao pagamento das liquidações adicionais referidas
em I), (cfr. fls. 64 a 75 do PA).
K. Os contratos de locação financeira, ocorrendo a perda total do veículo em virtude de sinistro,
eram automaticamente resolvidos (cfr. fls. 103 do PA e depoimento da testemunha).
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L. Nos contratos de locação financeira, ocorrendo a perda total do veículo objecto dos contratos,
a recuperação por parte da Impugnante do capital que Afectou a cada operação, ocorria, em primeiro
lugar através da indemnização paga pela respectiva companhia seguradora, e em caso de insuficiência
da mesma, pelo próprio locatário, (depoimento da testemunha).
M. Nos contratos de ALD, ocorrendo a perda total do veículo objecto dos contratos, a Impugnante apenas exigia dos clientes, o valor contabilístico do bem não objecto de reembolso por parte da
companhia de seguros, (depoimento da testemunha).
N. Em caso de perda total do veículo, a Impugnante não exigia aos locatários nos contratos de
locação financeira, o pagamento de quaisquer juros vincendos devidos até ao final do contrato e que
seriam liquidados por aquele no caso de não se ter verificado a perda total do bem locado, (depoimento
da testemunha).
O. Nos contratos de ALD, ocorrendo a perda total do veículo, a Impugnante não exigia aos
clientes o pagamento de quaisquer rendas vincendas até ao final do contrato e que seriam devidas por
aquele no caso de não se ter verificado a perda total do bem locado e de o contrato ser normalmente
cumprido, (depoimento da testemunha).
P. Após o recebimento da indemnização, a Impugnante efectuava, um encontro de contas com o
locatário, exigindo-lhe ou restituindo-lhe a diferença, nos casos em que o valor da indemnização paga
pela seguradora era inferior ou superior ao capital afecto, respectivamente, (depoimento da testemunha).
Q. O prejuízo da Impugnante correspondia ao valor dispendido na aquisição dos bens e que não
tinha sido amortizado, seja o capital em dívida à data do sinistro, no caso do contrato de locação
financeira, seja o valor que o veículo tinha na sua contabilidade à data do sinistro, no caso do ALD,
(depoimento da testemunha).
R. A P1 deu entrada neste tribunal por carta registada de 30/03/2006 (cfr. fls. 2 e 65 dos autos).”
2.2. Das questões a apreciar e decidir
A recorrida é uma instituição de crédito, que se dedica à actividade de locação financeira e aluguer
de longa duração de veículos, encontrando-se sujeita a IVA, e enquadrada no regime normal mensal,
com direito de dedução parcial do IVA suportado - regime pró-rata.
A Administração Fiscal, no âmbito de uma inspecção, apurou IVA em falta, com referência ao ano
de 2003, no montante de €46.921,83 «relativamente a viaturas em que houve perdas totais, de harmonia
com o n.º1 do art. 4º do CIVA e a alínea h) do n. 2 e alínea a) do n.º 6, ambas do art. 16º do IVA».
A recorrida deduziu impugnação judicial pedindo a anulação das liquidações adicionais de IVA
com os nºs. 05298276; 05298278; 05298280; 05298282; 05298284; 05298286 e de juros compensatórios
n.º 05298277; 05298279; 05298281; 05298283; 05298285, 05298287, emitidas em 8 de Novembro de 2005.
Por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, em 20 de Setembro de 2011,
foi julgada procedente a referida impugnação e consequente anulação das liquidações em causa.
Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
“(…)
O artigo 16º do CIVA, com a epígrafe “Valor tributável nas Operações Internas” dispõe que o
valor tributável das transmissões de bens e das prestações de serviços sujeitas a imposto é o valor da
contraprestação obtida ou a obter do adquirente, do destinatário ou de um terceiro. Para além disso,
o n.º 6 deste artigo dispõe que do valor tributável referido no número anterior são excluídos os juros
pelo pagamento diferido da contraprestação e as quantias recebidas a título de indemnização declarada
judicialmente, por incumprimento total ou parcial de obrigações.
Quis o legislador do CIVA com este artigo, e no seguimento dos princípios da 6.º Directiva, excluir
do valor tributável as quantias recebidas a título de indemnização.
Na verdade, a obtenção da indemnização caracteriza-se pela inexistência do facto tributário.
Ou seja, a transferência patrimonial efectuada pela indemnização não está abrangida pelas normas
de incidência do IVA, quer a indemnização seja paga pelo autor da lesão, quer seja pela companhia
seguradora que eventualmente esteja obrigada mediante um contrato de transferência da responsabilidade civil (…)
Sublinhe-se que também é essa a tese defendida pela Comissão Europeia,
a qual foi expressa na resposta à Pergunta Escrita E-2431/98 apresentada à
Comissão, a 30 de Julho de 1998, e publicada no JOCE C 96/95, de 8/4/1999, a qual, pela sua
importância para o caso dos autos se transcreve:
«Pergunta Escrita E-2431/98
Apresentada por Françoise Grossetête (PPE) à Comissão
(30 de Julho de 1998)
Objecto: Interpretação do artigo 4º da Sexta Directiva IVA
Considerando que algumas empresas procedem a alugueres de veículos de longa duração através
dos chamados contratos «abertos» cujo objectivo é fazer participar o locatário no resultado financeiro
do aluguer, calculado em função dos custos reais de funcionamento dos veículos, da duração da utilização e do produto da sua realização;
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Considerando que, em caso de roubo ou de destruição do veículo alugado, o contrato prevê
que o veículo sinistrado é avaliado por um perito, sendo especificado que será unicamente com base
no valor assim determinado que a companhia de seguros indemnizará a empresa de aluguer, e que a
última facturará ao locatário a diferença entre o valor da indemnização determinado pelo perito e o
valor líquido do veículo, tal como consta da contabilidade;
Considerando que, pelo contrário, em caso de sinistro, a empresa de aluguer não recebe qualquer
indemnização de rescisão correspondente ao valor actualizado dos alugueres não vencidos que teria
recebido se o contrato tivesse chegado ao seu termo;
Pode a Comissão indicar se a indemnização assim paga à empresa de aluguer, correspondente ao
valor do veículo sinistrado ou roubado determinado pelo perito, se enquadra no campo de aplicação
do IVA, tal como definido no artigo 4º da Sexta Directiva?
Pode igualmente a Comissão indicar se, à luz da alínea A), ponto 1, do artigo 11º, da mesma
directiva, as indemnizações recebidas nestas circunstâncias têm algum vínculo directo ao contrato
de aluguer concluído e se podem ser consideradas como um complemento de preço que tenha por
objecto garantir o equilíbrio financeiro das prestações comuns entre as partes e se, em consequência,
as referidas indemnizações devem ser submetidas a IVA?
Resposta dada pelo Comissário Monti em nome da Comissão
(5 de Outubro de 1998)
A Comissão confirma que as indemnizações pagas pelas seguradoras na sequência da realização
do risco sobre o qual incide o seguro não podem ser consideradas remuneração de uma prestação de
serviços, pelo que não são abrangidas pelo campo de aplicação do IVA.
No que se refere ao tratamento do montante facturado ao locatário se a indemnização paga pela
seguradora à sociedade de locação for inferior ao valor contabilístico líquido do veículo indicado na
contabilidade da sociedade de locação, é indubitável que o montante em causa não é pago a título de
remuneração de uma prestação de serviços pela sociedade de locação. O pagamento efectuado pelo
locatário é motivado por um facto exógeno (roubo do veículo, danos, perda ou acidente do mesmo) que
não está de modo algum relacionado com a operação tributável que constitui a locação do veículo. Em
consequência, o pagamento de uma indemnização pelo locatário à sociedade de locação nunca poderá
ser considerado remuneração de uma prestação de serviços, não sendo, por conseguinte, abrangido
pelo campo de aplicação do IVA.». [sublinhado nosso].
(…) Resulta da factualidade assente que ocorrendo a perda total do veículo, os contratos eram
automaticamente resolvidos. (…).
“(…)
Ora, consta da factualidade dada como provada, atendendo sobretudo ao depoimento da testemunha, que o montante pago pela companhia seguradora servia para ressarcir os prejuízos sofridos
pela lmpugnante. E o prejuízo da Impugnante correspondia ao capital afecto às operações, ou seja,
o valor dispendido na aquisição dos bens e que não tinha sido ainda amortizado, seja o capital em
dívida à data do sinistro, no caso do contrato de locação financeira, seja o valor que o veículo tinha
na sua contabilidade à data do sinistro, no caso do ALD.
Por conseguinte, a indemnização da seguradora não assume, assim, uma natureza de contraprestação pela entrega de um bem ou prestação de serviço nem visa suportar os lucros cessantes da
recorrente, tratando-se, antes; de uma compensação à Impugnante, lesada pelos prejuízos resultantes no
seu património, uma vez que o bem destruído é da sua propriedade. Deste modo, não se pode subsumir
esta situação a uma prestação de serviços sujeita a IVA prevista no artigo 4.º do CIVA.
Apesar de tratar de uma questão um pouco distinta, vejam-se as conclusões do Acórdão do STA,
de 18/06/2008, Rec. 01144/06, onde consta que “Tal indemnização não assume, assim, uma natureza
de contraprestação pela entrega de um bem ou prestação de serviço nem visa suportar os lucros cessantes da recorrida, tratando-se, antes, de uma compensação aos particulares lesados pelos prejuízos
resultantes do interesse público.
III - E, assim sendo, se a indemnização sanciona a lesão de qualquer interesse, sem carácter
remuneratório, não pode ser tributada em IVA, na medida em que não tem subjacente uma transmissão
de bens ou prestação de serviços.”
Por conseguinte, a prestação efectuada pela companhia seguradora não pode ser objecto de
incidência de IVA.”
Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública, argumentando, em síntese, desde logo,
que a questão a decidir não diz respeito “(…) à indemnização paga à Impugnante pela companhia
seguradora, mas antes aos valores pagos pelos clientes, a título de indemnização, em cumprimento do
clausulado quer nos contratos de locação financeira quer nos contratos de aluguer de longa duração”.
Para a Fazenda Pública, “Diversamente do que sucede relativamente à indemnização recebida
da seguradora, a qual se destina meramente a reparar uma perda suportada pela Impugnante, o valor
respeitante ao capital em divida recebido dos clientes, no contrato de locação financeira, que é considerado como prestação de serviços, está sujeito a tributação nos termos dos arts. 1º, nº1, alínea a), e 4º,
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nº1 do CIVA, sendo que a indemnização paga pelos clientes, no contrato de aluguer de longa duração,
porque decorrente da responsabilidade contratualmente assumida pelos mesmos, tem indiscutivelmente
carácter remuneratório, tratando-se de uma contraprestação de uma operação tributável em IVA, estando
sujeita a tributação e devendo ser incluída na respectiva base tributável”.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do recurso, nos termos das disposições
constantes dos arts. 684º/3, e 685º-A/1, do CPC, as questões a apreciar e decidir são as de saber se a
sentença recorrida padece de erro de julgamento ao concluir pela anulação das liquidações adicionais,
porquanto as indemnizações pagas à impugnante pela companhia de seguros visam ressarcir os prejuízos
causados no seu património, encontrando-se, por isso, excluídas do objecto de incidência de IVA.
A resposta à questão que vem posta passa pela determinação do sentido e alcance dos arts. 16º,
n.º 6, alínea a), 1º, n.º 1, e 4º, n.º 1, do CIVA.
3. Do alegado erro de julgamento
3.1. Sentido e alcance dos arts. 16º, n.º 6, alínea a), 1º, n.º 1, e 4º, n.º 1, do CIVA.
1. O art. 16º do CIVA, sob a epígrafe, “Valor tributável nas operações internas”, dispõe que o
valor tributável das transmissões de bens e das prestações de serviços sujeitas a imposto é o valor da
contraprestação obtida ou a obter do adquirente, do destinatário ou de um terceiro.
Para além disso, o n.º 6, alínea a), do mesmo preceito, estabelece que do valor tributável referido no
número anterior são excluídos “[o]s juros pelo pagamento diferido da contraprestação e as quantias recebidas a título de indemnização declarada judicialmente, por incumprimento total ou parcial de obrigações”.
A adopção de uma interpretação estritamente literal levaria a restringir a aplicação do preceito
apenas às indemnizações declaradas por decisão jurisdicional, o que afastaria, por exemplo, uma indemnização por falta de cumprimento da prestação no âmbito de um contrato só porque a mesma não
foi declarada judicialmente.
Alguma doutrina propõe uma interpretação que atenda de forma equilibrada aos objectivos da
legislação comunitária sobre o IVA, e às característica do imposto, tendo em conta, por um lado, o
conceito civilístico de indemnização, e, por outro, as demais regras e princípios que regem o IVA consagrados na Directiva IVA e no próprio Código.
No que respeita à obrigação de indemnização, genericamente prevista no art. 483º, do Código Civil,
a mesma traduz-se numa obrigação de indemnização do lesado pelos danos resultantes da violação ilícita
do direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios desde que haja
dolo ou mera culpa. Esta obrigação de indemnização encontra concretização no art. 562º e seguintes
do Código Civil que, por sua vez, prevê o seguinte: “quem estiver obrigado a reparar um dano deve
reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação”.
O princípio fundamental assenta na obrigação da reconstituição natural da situação e, quando
esta não seja possível, a indemnização será fixada em dinheiro, tendo como medida a diferença entre
a situação patrimonial do lesado e a que teria nessa data se não existissem danos – indemnização por
equivalente (correspondente ao valor pecuniário dos danos causados).
Por seu turno, no que diz respeito às normas e princípios que informam o IVA, importa ter presente, desde logo, que, segundo o art. 1º do CIVA, encontram-se sujeitas a este imposto, entre outras
operações, as transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas no território nacional, a título
oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal.
Os autores convergem que o conceito de onerosidade, sublinhado neste preceito e, entre outros,
nos arts. 2º e 4º da Directiva do IVA, é fulcral para a definição do âmbito de incidência do imposto,
uma vez que, enquanto imposto geral sobre o consumo, o mesmo incide unicamente sobre a actividade
económica, entendida como “qualquer actividade de produção, de comercialização ou de prestação de
serviços, incluindo as actividades extractivas agrícolas e as das profissões liberais ou equiparadas”.
É em especial considerada actividade económica a exploração de um bem corpóreo ou incorpóreo
com o fim de auferir receitas com carácter de permanência (cfr. o art. 4º, n.º 2, da Directiva do IVA) (1).
Assim sendo, a tributação de uma dada operação, em sede de IVA, é feita com base na existência de
um contraprestação associada a uma transmissão de bens ou prestação de serviços, enquanto expressão
da actividade económica de cada agente.
No contexto apontado, a doutrina converge que “o pagamento de uma indemnização constitui um
facto não sinalagmático, ou seja, não há qualquer interdependência entre a prestação indemnizatória e uma
outra prestação que caiba ao lesado efectuar. Assim, existe apenas uma prestação a fazer, não podendo
ser reclamado do lesado o cumprimento de uma eventual obrigação a que este se encontrasse adstrito”.
Conclui-se, desta forma, que “a entrega de uma indemnização pressupõe, por si só, a ausência de
um nexo sinalagmático e, em consequência, a inexistência de qualquer natureza onerosa” (2).
Neste sentido, AFONSO ARNALDO E PEDRO VASCONCELLOS E SILVA (3) ponderam que
“(…) atentas as especificidades do sistema de IVA vigente na União Europeia, o qual tem a sua base
estruturante na denominada Sexta Directiva do Conselho 77/388/CEE, de 17 de Maio de 1977, há que
considerar que o desiderato tributário reside apenas em abranger as operações que são remuneradas
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através de uma contrapartida e não as meras compensações ressarcitórias. Assim, pode concluir-se com segurança que as puras indemnizações não levantam quaisquer implicações ao nível da liquidação de IVA”.
No mesmo sentido, pondera CLOTILDE PALMA (4) que no caso de as indemnizações sancionarem “(…) a lesão de qualquer interesse sem carácter remuneratório porque não remuneram qualquer
operação, antes se destinam a reparar um dano, não são tributáveis em IVA, na medida em que não têm
subjacente uma transmissão de bens ou uma prestação de serviços (cfr. Informação 2367, de 20.9.93,
da DSCA do SIVA)”.
Ficou também consignado no Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 18 de Julho
de 2007, “Société thermale d’Eugénie-les-Bains contra Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, Processo C-277/05, em que se questionava se integrava o conceito de indemnização para
efeitos de não sujeição a IVA os sinais pagos em contratos relativos a prestações de serviços sujeitas a
IVA e conservados pelo prestador em caso de incumprimento, o Tribunal concluiu que “(…) devem ser
considerados, quando o cliente exerce a faculdade que lhe assiste de resolver o contrato e esses montantes
são conservados pela entidade que explora um estabelecimento hoteleiro, como indemnizações fixas de
rescisão pagas para reparar o prejuízo sofrido na sequência da desistência do cliente, sem nexo directo
com qualquer serviço prestado a título oneroso e, enquanto tais, não sujeitas a esse imposto”.
Em face do exposto, atendendo a uma interpretação teleológica e sistemática do art. 16º, n.º 6,
alínea a), do CIVA, em conjugação com o disposto nos arts. 1º, n.º 1, e 4º, n.º 1, do mesmo normativo,
e tendo presente conceito de indemnização, estariam, desta forma, excluídas do âmbito de incidência do
IVA, para além das indemnizações que tenham sido declaradas judicialmente, as que tenham carácter
meramente ressarcitório.
Com efeito, a doutrina converge numa interpretação extensiva do preceito de forma a abarcar as puras indemnizações, como meras compensações ressarcitórias de um prejuízo/dano, que não devem suscitar
quaisquer implicações ao nível de liquidação do IVA, por se considerarem fora do seu âmbito de incidência.
Não havendo qualquer interdependência entre a prestação indemnizatória e uma outra prestação
à qual o lesado se encontre adstrito, uma vez que a obrigação nasce ex novo no momento em que é
causado o dano, a entrega de uma indemnização, por não pressupor qualquer nexo sinalagmático com
uma determinada transmissão de bens ou prestação de serviços, não tem carácter oneroso.
Segundo este modo de ver as coisas, serão tributadas em IVA as indemnizações que correspondam,
directa ou indirectamente, à contrapartida devida pela realização de uma actividade económica, isto é,
que visem remunerar a transmissão de bens ou a prestação de serviços.
Apesar desta conclusão, a questão de saber se em concreto estamos ou não perante uma indemnização
ressarcitória nem sempre se afigura tarefa fácil exigindo delicada tarefa de ponderação e análise da situação.
3.2. Atentemos no caso em apreço.
Segundo ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (5), a “Locação financeira é o contrato pelo qual uma
entidade – o locador financeiro – concede a outra – o locatário financeiro - o gozo temporário de uma
coisa corpórea, adquirida, para o efeito, pelo próprio locador, a um terceiro, por indicação do locatário.”
A locação financeira caracteriza-se, assim, como uma fórmula destinada a proporcionar crédito
bancário. Com efeito, pretendendo adquirir um bem para o qual não tenha disponibilidade financeira
imediata, “o interessado dirige-se a um banqueiro” que vai adquirir o bem em causa e dá-lo ao interessado em locação. Por sua vez, o locatário irá pagar uma “retribuição que traduza a amortização do bem
e os juros; no final, o locatário poderá adquirir o bem pelo valor residual ou celebrar novo contrato;
poderá, ainda, nada fazer” (6).
No caso sub judice, do probatório resulta que a recorrida celebra “contratos-tipo” com os clientes
para as situações de perda total dos veículos, que se caracterizam pelo regime jurídico que se segue.
Quanto aos contratos de locação financeira, no ponto E do probatório pode ler-se que de entre as
condições gerais desses contratos, o art. 8º, sob a epígrafe “Procedimento em caso de sinistro, estabelece,
no seu n.º 4, que se de acordo com a peritagem da companhia de seguros, se tratar de sinistro com perda
total de bem, o Contrato considera-se automaticamente resolvido para todos os efeitos, “devendo o Locatário pagar na mesma data ao Locador o montante quer das rendas vencidas e não pagas e respectivos
juros de mora, quer o capital em dívida nessa data, bem como as despesas efectuadas pelo Locador por
conta do Locatário, recebendo, em consequência, directamente da companhia de seguros, após prévio
consentimento escrito do Locador, a indemnização que aquela venha a pagar (…)”.
No que se refere ao aluguer de longa duração (ALD), no ponto F do probatório, pode ler-se que
da cláusula 2.3.2 dos referidos contratos resulta que em caso de perda total do veículo o cliente se
obriga a pagar todas as quantias não reembolsadas pela Companhia de Seguros “nos termos da Apólice
contratada, nomeadamente no caso de roubo ou perda total, até ao valor calculado nos termos da
Cláusula 2.3.2, que consiste numa “indemnizado de valor igual à diferença entre o valor comercial do
Veiculo, líquido de IVA, e o valor contabilístico no início do trimestre civil em que ocorra a rescisão,
calculado de acordo com o método de quotas constantes”.
No âmbito dos citados contratos o locatário é obrigado a segurar o veículo locado contra o risco da
sua perda ou deterioração, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 10º do Decreto-Lei n.º 149/95, de 24
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de Junho. O contrato de seguro é celebrado com o locatário (tomador do seguro), o qual paga os prémios
respectivos, sendo beneficiária a locadora (art. 10º nº1, al.j), Decreto-Lei n.º 149/95, 24 Junho).
Em caso de perda total do veículo, verificando-se a condição resolutiva do contrato, a companhia
seguradora paga à locadora beneficiária as quantias correspondentes às indemnizações, de acordo com
o capital constante das apólices.
Por conseguinte, em ambas as situações a responsabilidade pelo seguro pertence ao cliente, mas
contratualmente a indemnização é paga directamente pelas seguradoras à locadora que, posteriormente,
procede ao encontro de contas com o locatário, restituindo ou exigindo a diferença, caso o valor da
indemnização recebida seja respectivamente superior ou inferior ao capital afecto.
Do quadro jurídico exposto, verifica-se que a locadora obriga-se a prestar um serviço traduzido
na disponibilidade do veículo ao locatário recebendo como contrapartida uma prestação. Em caso de
acidente com perda do veículo, este evento implica a resolução automática do contrato de locação e,
por conseguinte, a interrupção da relação sinalagmática existente entre locadora e locatário.
Neste caso, há que distinguir entre a prestação que o locatário paga à locadora e que respeita ao
montante de eventuais rendas vencidas e não pagas e respectivos juros de mora e aquela que vai ser
paga pela seguradora.
Na primeira situação, a prestação em causa ainda tem a sua fonte no contrato (rendas já vencidas
e respectivos juros) e, por conseguinte, na relação sinalagmática que existia entre locador e locatário,
que está normalmente sujeita a IVA, porquanto a locação financeira configura a cedência, mediante
retribuição, do gozo temporário de uma coisa móvel ou imóvel, pelo que constitui uma prestação de
serviços sujeita a imposto, nos termos do n.º 1 do art. 4º do CIVA.
Na verdade, aplicando ao caso o que ficou dito sobre o critério identificador do conceito de
indemnização remuneratória, vemos que nas relações entre locador e locatário havia uma relação sinalagmática e onerosa enquanto a locadora propiciava ao locador, no âmbito do contrato de locação,
o uso do veículo.
Já no que respeita à segunda situação as coisas são diferentes.
Com o acidente dá-se a intervenção de um evento externo que interrompe essa relação e constitui
a causa da indemnização a pagar pela seguradora à locadora. Aplicando a doutrina do Parecer da Comissão Europeia, o pagamento a efectuar pela seguradora é motivado por um evento exógeno que não
está de modo algum relacionado com a operação tributável que constitui a locação do veículo.
Por outro lado, a indemnização não cobre o ganho que a recorrida teria se o contrato chegasse ao
fim, uma vez que, como resulta do probatório (ponto N), a recorrida não exigia o pagamento de quaisquer
juros vincendos devidos até ao final do contrato e que seriam liquidados se o contrato fosse cumprido.
Pelo contrário, o valor pago pela seguradora visa apenas indemnizar a recorrida do capital afecto
às operações, compensando-se da saída do seu activo dos bens que se perderam. Dito por outras palavras, o que está coberto pelo seguro não são os contratos de leasing ou de aluguer de longa duração,
mas os veículos, que constituem o objecto da actividade da recorrida, tendo a indemnização em causa
o propósito de reparar o prejuízo sofrido pela locadora na sequência da perda dos veículos, substituindo
os bens perdidos em espécie pelo valor equivalente em termos monetários.
Não assiste razão à recorrente quando alega que “a indemnização paga pela seguradora deveria ser
entregue ao locatário que, por sua vez, acertaria as contas com a locadora. Ora, assim sendo, apenas na
óptica da esfera jurídica do locatário os montantes entregues pela seguradora podem ser qualificados
com a natureza de indemnização”.
Ao contrário do alegado pela recorrente, afigura-se que a natureza da indemnização não depende
dos sujeitos intervenientes, mas sim da causa e do objecto que a mesma visa reparar. Isto é, o facto de
o risco referente à perda total dos veículos ter sido transferido para um terceiro não altera a natureza
da indemnização, seja esta paga pela seguradora ou directamente pelo particular, o que releva é que a
mesma é devida pelos clientes da entidade que loca/aluga automóveis e tem como propósito reparar o
prejuízo sofrido por aquela em caso de sinistro com perda total dos veículos.
Na verdade, a perda do veículo não pode deixar de ser considerado um prejuízo sofrido pela
locadora, derivado do acidente, e que terá impacto na sua actividade como um todo, visando a indemnização reparar esse dano.
Assim sendo, por força da sua natureza é evidente que os montantes recebidos a título de indemnizações de risco coberto por contrato de seguro, na parte em que se destinem a reparar o dano
consubstanciado na perda do veículo (ou do capital utilizado para a sua aquisição) não podem estar
sujeitos a IVA (7), uma vez que não tem associado qualquer transmissão de bens ou prestação de serviços
(relação sinalagmática), mas tão só carácter ressarcitório (8).
Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão
do STA de 18/6/2008, proferido no proc. 01144/06, tratando-se de uma compensação por prejuízos, se a
indemnização sanciona a lesão de qualquer interesse, sem carácter remuneratório, não pode ser tributada
em IVA, na medida em que não tem subjacente uma transmissão de bens ou prestação de serviços.”
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No mesmo sentido, para além da doutrina da Comissão Europeia, seguida na sentença recorrida, se
pronunciou o Conseil d’Etat, num caso em que estava em causa uma empresa que tinha como actividade
o aluguer de longa duração de veículos automóveis de turismo e que no âmbito dos contratos celebrados
os clientes transferiam igualmente para companhias de seguro o risco da perda dos referidos veículos.
O tribunal recorrido considerou que a referida indemnização visava compensar os prejuízos
comerciais correntes e correspondentes à álea normal inerente à actividade exercida por este tipo de
empresas, devendo tais indemnizações ser entendidas e ratadas como «elementos do preço pago pelos
locatários como contrapartida das prestações de serviços que lhe eram fornecidos».
Pelo contrário, o Conseil d’ État (9) considerou que as indemnizações pagas à locadora, no seguimento dos contratos de seguro que os clientes estavam contratualmente obrigados a fazer para cobrir o
rico da perda dos veículos, representando o valor venal dos mesmos antes da perda, não tinham como
efeito remunerar a empresa locadora na sequência da prestação inerente ao contrato de locação nem
em resultado da interrupção prematura do mesmo. Pelo contrário, entendeu aquela instância que, no
caso, tratava-se de indemnizar o incumprimento por parte dos locatários da obrigação de restituir o bem
locado no fim do contrato, pelo que tais indemnizações haviam sido indevidamente qualificadas pelo
tribunal recorrido como contrapartida de prestações de serviços efectuadas a título oneroso.
Em face de tudo o que vai exposto, somos de concluir, em conformidade com o consignado no
douto Parecer do Ministério Público, segundo o qual é preciso distinguir:
a) A indemnização paga pela seguradora, “(…) destinada à compensação do dano causado pela
perda do bem”, a mesma deve considerar-se excluída da incidência objectiva de IVA, “na medida em
que não assume a natureza de contraprestação pela transmissão de um bem ou prestação de um serviço
(arts. 1º n.º 1, 4º n.º 1 e 16 n.º 1 CIVA)”;
b) As quantias pagas pelo locatário à locadora, sendo pagas “complementarmente à locadora pelos
locatários não revestem natureza ressarcitória (porque não se destinam à compensação de perdas e danos)
antes radicam no cumprimento de obrigações contratualmente assumidas (em cada uma das categorias
de contratos em causa). Tendo estes contratos a natureza de contratos de prestação de serviços, aquelas
quantias representam, ainda, contraprestações de operações tributáveis em IVA”.
Assim sendo, a adoptar-se a perspectiva mencionada, é importante para a resolução da questão
que vem posta saber se as indemnizações em causa dizem respeito às quantias pagas pelas seguradoras
em cumprimento dos contratos de seguros ou às quantias que complementarmente incidem sobre os
locatários e derivadas dos contratos de locação, quanto ao pagamento de eventuais rendas vencidas e
não pagas e respectivos juros de mora.
A Mmª Juíza “a quo” concluiu, como vimos, entre o mais, que “(…)consta da factualidade
dada como provada, atendendo sobretudo ao depoimento da testemunha, que o montante pago pela
companhia seguradora servia para ressarcir os prejuízos sofridos pela lmpugnante. E o prejuízo da
Impugnante correspondia ao capital afecto às operações, ou seja, o valor dispendido na aquisição
dos bens e que não tinha sido ainda amortizado, seja o capital em dívida à data do sinistro, no caso
do contrato de locação financeira, seja o valor que o veículo tinha na sua contabilidade à data do
sinistro, no caso do ALD.
Por conseguinte, a indemnização da seguradora não assume, assim, uma natureza de contraprestação pela entrega de um bem ou prestação de serviço nem visa suportar os lucros cessantes da
recorrente, tratando-se, antes; de uma compensação à Impugnante, lesada pelos prejuízos resultantes no
seu património, uma vez que o bem destruído é da sua propriedade. Deste modo, não se pode subsumir
esta situação a uma prestação de serviços sujeita a IVA prevista no artigo 4.º do CIVA”.
Acontece que apesar do assim decidido, alega a Fazenda Pública que a Mmª Juíza “a quo” incorreu
em erro de julgamento porquanto a questão a decidir não respeita à indemnização paga à impugnante
pela companhia seguradora, mas antes aos valores pagos pelos clientes.
Para esclarecimento sobre a natureza e proveniência do valor tributável de onde emergiram as
liquidações adicionais de IVA foram requeridas diligências complementares de prova ao abrigo do
disposto no art. 288º, nº1, do CPPT, por sugestão do Exmo Ministério Público, junto deste Supremo
Tribunal, (cfr. parecer de fls. 246), com vista a obter para o processo informação sobre a natureza e
proveniência dos montantes tributados e de cópias de todas as facturas identificadas no Anexo 1 ao
relatório de inspecção.
A recorrente prestou a informação de fls. 252 onde parece esclarecer que os montantes sobre
que incidiram as liquidações adicionais correspondem, de facto, aos valores das indemnizações pagas
pelas companhias seguradoras à locadora e não às quantias complementarmente pagas pelos locatários
à locadora (ponto 2 das Conclusões).
Por outro lado, veio o recorrido (a fls. 265), ao abrigo do princípio do inquisitório e da colaboração
dos particulares, juntar cópia das facturas identificadas no Anexo I ao Relatório de Inspecção, bem como
um documento n.º 2 com um quadro resumo dos aludidos documentos, donde parece poder extrair-se
que o imposto adicionalmente liquidado pela administração tributária incidiu sobre as quantias pagas
pelas companhias de seguros ao recorrido.
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Acontece que, por um lado, os valores ali discriminados não coincidem com os constantes do
probatório. Por outro lado, não basta concluir-se que o imposto incidiu sobre as quantias pagas pela
companhia de seguros ao recorrido, uma vez que o valor da indemnização é pago directamente ao recorrido que, em encontro de contas com os locatários, pode reter antecipadamente (deduzindo tais quantias
ao valor de indemnização) os valores que estes teriam de lhe pagar em cumprimentos dos respectivos
contratos, quantias que, como vimos, nada têm que ver com o pagamento da indemnização. Torna-se,
desta forma, necessário esclarecer qual a origem do montante sobre que incidiram as liquidações.
Em face do exposto, considerando que este Tribunal de recurso não dispõe de base factual para
decidir o presente recurso jurisdicional (uma vez que a decisão do mesmo pressupõe uma realidade de
facto que não vem pré-estabelecida nem aqui pode estabelecer-se por o STA carecer de poderes de cognição relativamente a essa matéria) torna-se essencial que o Tribunal “a quo” proceda à averiguação:
a) Se o imposto adicionalmente liquidado incidiu sobre as quantias pagas pela companhia seguradora em cumprimento dos respectivos contratos de seguro, ou se, pelo contrário,
b) incidiu sobre eventuais rendas vencidas e não pagas e respectivos juros de mora, correspondentes a verbas complementarmente pagas ao recorrido pelos locatários, na sequência do cumprimento
dos respectivos contratos;
c) E quais os respectivos montantes.
Assim sendo, impõe-se revogar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 729º e no n.º 3 do art. 722º,
ambos do CPC, a sentença recorrida, devendo os autos regressar à 1ª instância para ser substituída por
outra que decida após a averiguação da origem dos montantes de IVA liquidados nos autos, assim se
concedendo provimento ao recurso.
III – DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em conferência, dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
devendo os autos baixar à primeira instância para ampliação da pertinente matéria de facto.
Sem custas.
Lisboa, 31 de Outubro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) (Para maiores desenvolvimentos sobre o conceito de actividade económica retido pelo art. 4º da 6ª directiva, cfr.
JOSÉ G. XAVIER DE BASTO, “A tributação do consumo e a sua coordenação internacional”, Ciência e Técnica Fiscal,
n.º 262, 1991, pp.48 ss.)
(2) (Cfr. Afonso Arnaldo e Pedro Vasconcellos Silva, “O IVA e as indemnizações”, Fisco, n.º 107/108, p. 88.)
(3) (Ibidem.)
(4) (Cfr. “Introdução ao Imposto sobre o Valor Acrescentado”, Cadernos IDEFF, n.º 1, 5ª ed., Almedina, Coimbra,
2011, p 197.)
(5) (Cfr. Manual de Direito Bancário, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, pp. 671 ss.)
(6) (ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, ob cit., p. 671.)
(7) (No sentido de que a indemnização a pagar pela seguradora ao lesado e, em princípio, não sujeita a IVA, uma vez
que visa reparar um dano causado pelo tomador de seguro, que não tem associado qualquer transmissão de bens ou prestação
de serviços, cfr. ANA RITA COSTA MACHADO, IVA nas indemnizações, Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
Publicações on line, 2011, p. XIX.)
(8) (No Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 27/3/2012, proc n.º 3385/09, decidiu-se, que o valor entregue
pela seguradora ao locador não tem a natureza de indemnização paga para reparar o prejuízo sofrido na sequência da perda do
bem, porque sobre o locatário recaía «o pagamento antecipado das rendas ou ao vencimento antecipado da dívida de capital
actualizado (incluindo rendas vincendas e juros)».)
(9) (Acórdão de 29 de Julho de 1998 (Conseil d’État statuant au contentieux, n.º 146333).)

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
IVA. Contrato administrativo.
Sumário:
I — Para efeitos da delimitação negativa da incidência do IVA, prevista no artigo 13º
da Directiva e no n.º 2 do artigo 2º do CIVA, é imperioso conhecer se a pessoa
colectiva pública actuou na qualidade de autoridade pública, submetida a um
regime substantivo de direito público, ou se praticou um acto de direito privado,
desprovida da sua posição de supremacia.
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II — O contrato-programa outorgado entre um Município e um clube de futebol, submetido às regras dos «contratos-programa de desenvolvimento desportivo» previstas
no DL n.º 432/91 de 6/11, e que, pelo seu objecto e finalidade, constitui fonte de
uma relação jurídica administrativa, é um contrato administrativo.
III — Na outorga desse contrato, o Município não adquire a qualidade de sujeito passivo
de IVA.
Processo n.º 25/12-30.
Recorrente: Município de Braga.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. O Município de Braga interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação que fez das liquidações adicionais de IVA e
juros compensatórios dos anos de 2005 e 2006 e parte dos períodos dos anos de 2007 e 2008, no valor
de €843938,38.
Nas respectivas alegações conclui o seguinte:
I. Resulta dos princípio e normas subjacentes às decisões jurisprudenciais do TJUE invocadas
nas presentes alegações, que o Município de Braga, ao ceder, através do contrato em apreço, o Novo
Estádio Municipal (que é um bem do seu domínio privado), com o intuito de o rentabilizar (entenda-se,
receber receitas pela cedência e não ter que suportar os encargos decorrentes da sua gestão corrente),
para o S. C Braga organizar jogos de futebol profissional (actividade lucrativa), operou uma “actividade económica”, agindo como um verdadeiro sujeito passivo de IVA, para efeitos do artigo 9.º da
Directiva IVA.
II. O que define um acto como “acto de autoridade pública” é o acto em si, os seus pressupostos
e efeitos jurídicos, o facto de o mesmo ter sido praticado no âmbito do ius imperli próprio dos poderes
de autoridade, e não causas extrínsecas ou estranhas ao acto, como se pretende na decisão recorrida.
III. O facto do Município de Braga ter atribuições na área do planeamento desportivo, construção
e gestão de infra-estruturas desportivas apenas legitima, do ponto de vista do princípio da legalidade,
a construção e gestão do Novo Estádio Municipal, mas não qualifica automaticamente — como se
pretende na decisão recorrida - como acto de gestão pública o contrato em análise.
IV. O contrato em apreço foi celebrado por razões de racionalização económica (razões de gestão
em sentido estrito), de cedência de um bem do domínio privado do Município, sob pagamento de uma
renda e assunção, pelo clube contratante, dos custos da gestão corrente do bem, tratando-se, por isso,
de um acto de comércio, próprio do direito privado.
V. Clubes de futebol, associações, autarquias têm um verdadeiro mercado de troca (alugueres)
de campos de futebol de onze, sendo que o próprio SC Braga aluga campos e estádios a outros clubes
do concelho para jogos e treinos, a autarquia de Braga possui mais dois campos (estádios) que aluga e
cede gratuitamente a clubes do concelho. Ou seja, ao contrário do que se afirma na decisão recorrida,
existe um verdadeiro mercado para a prestação dos serviços em causa, isto é, para a cedência de campos
e estádios de futebol.
VI. O artigo 63 do CPPT é uma norma de direito processual, pelo que a argumentação constante
da decisão recorrida não pode convencer. Na verdade, a Directiva IVA preceitua sobre normas e princípios relativos a incidência, isenção, matéria colectável e outras matérias de direito substantivo, isto
é, não dispõe sobre questões processuais, tais como prazo de prescrição, de caducidade, formalismos
inspectivos, exercício do contraditório, etc.
VII. Entender-se que o artigo 63º, ao exigir um procedimento próprio, para a aplicação de disposições anti-abuso, restringe a aplicação das normas e princípios da Directiva IVA é o mesmo que
entender que o artigo 45º da LGT, ao impor um prazo de caducidade na liquidação do IVA, restringe
e limita a aplicação do direito comunitário relativo a este imposto, já que, como se referiu, a Directiva
IVA não contém normas sobre caducidade, prescrição, exercício do contraditório, etc., mas sim normas
e princípios de direito substantivo (incidências, isenções, matéria colectável, conceitos, etc…).
VIII. Não tendo a Administração Fiscal seguido o procedimento previsto no artigo 63º do CPPT,
os actos de liquidação e actos de correcção posteriores fundamentados no relatório da inspecção fiscal
(aberto para além dos 3 anos após a cláusula alegadamente abusiva) são ilegais e devem ser anulados.
IX. O conceito de prática abusiva decorrente da jurisprudência do TJCE, em especial no Ac. Halifax,
transporta consigo, indisputadamente, um abuso de formas na medida em que o juízo de abuso (ou a
sua hipótese) emana de um complexo de operações motivado exclusivamente por razões fiscais. Quer
dizer, não fora a perseguição de vantagens fiscais, não se estaria perante um complexo de operações.
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X. Esta conclusão sai ainda reforçada pela circunstância de o Tribunal sempre afastar do conceito
de práticas abusivas o exercício de uma opção fiscal que, para além de ser legítima, nos coloca no plano
das alternativas do contribuinte entre uma operação ou outra, por oposição a um complexo de operações.
XI. Para melhor se ilustrar esta ideia, bastará que atentemos no seguinte exemplo: não há dúvidas
de que uma renúncia à isenção, tal como prevista entre nós no art.º 12º. do Código do IVA, não constitui uma prática abusiva, mas antes o exercício legítimo da chamada “opção fiscal” ou do exercício
de um “direito de escolha de natureza fiscal”. Não obstante, tal opção pode comportar por um lado,
a obtenção de um benefício fiscal que gere um desequilíbrio na neutralidade do imposto (na medida
em que o imposto a cuja dedução se tem direito pode ser muitíssimo superior ao imposto a gerar na
actividade tributada) e, por outro lado, é óbvio que existe uma inequívoca motivação fiscal na escolha
empreendida pelo contribuinte. Ora aqui seria incompreensível uma qualquer “censura” — o legislador
assim mesmo o quis.
XII. Com efeito, nestas circunstâncias, o TJCE não tem qualquer pejo em afirmar que não está
em causa uma prática abusiva. E, sublinhe-se, pode dar-se o caso de o desequilíbrio entre o imposto
legitimamente deduzido e o imposto gerado na actividade tributada ser drástico, o que é já suficiente
para afastarmos a ideia de que “o desequilíbrio na neutralidade do imposto” radica exclusiva e forçosamente nesta estrita relação financeira ou economicista.
XIII. Questão diversa é aquela, como a que o Tribunal enfrentou no Ac. Halifax, em que em lugar
de um contrato de empreitada para a construção de quatro call centers, entre duas entidades, se celebram
mais de 30 contratos em menos de 6 meses, envolvendo mais de 5 entidades. É a diferença entre uma
operação (que teria, desde logo, as suas alternativas legítimas, inclusivamente de natureza fiscal) e
um complexa de operações, ou até — porque não dizê-lo — diversas formas em lugar de uma apenas.
XIV. É por esta razão, de partida, que entendemos que o conceito de prática abusiva — também
para efeitos de IVA — se escreve sobre o conceito de abuso entendido como abuso de formas. É o que
resulta dos factos analisados (descritos nos diversos Acórdãos, em especial o Ac. Halifax), é o que
resulta da expressão literal sempre empregue (é sempre feita referência a “operações”, pretendendo-se
assim afastar tal juízo de uma simples “operação”), é o que resulta, finalmente, do espírito e lógica de
um sistema que não proíbe o livre exercício da gestão fiscal.
XV. A Administração fiscal encontra (procura?) na jurisprudência do TJCE, em especial no Ac.
Halifax, uma cláusula anti-abuso que prescinde do abuso de formas, invadindo, assim, um domínio
sagrado do Estado Fiscal que, em absoluta harmonia com a sistema comunitário, protege a liberdade
de iniciativa e de organização empresarial, na sua expressão de gestão ou opção fiscal.
XVI. Sucede que é meramente aparente a ideia de que o Direito Comunitário, para efeitos de IVA,
prescinda do abuso de formas na afirmação da proibição de práticas abusivas. E por isso entendemos
que a afinidade entre o n.º 2 do art.º 38º., e especialmente do n. 2 do art.º 63.º, com o princípio geral
anti abusivo inerente ao sistema do IVA decorrente do direito comunitário é, com efeito, intensa. Aliás,
diríamos mesmo que este princípio de Direito Comunitário se subsume integralmente na previsão do
mencionado n.º 2 do art.º 63., na justa medida em que, em rigor, do que falamos é de um princípio
“que consagra a ineficácia perante a administração tributária de negócios ou actos jurídicos celebrados
ou praticados com manifesto abuso das formas jurídicas de que resulte a eliminação ou redução dos
tributos que de outro modo seriam devidos.”.
XVII. Ora, no que ao caso do Município de Braga se refere, a distinção sob análise entre o simples
exercício de um direito de escolha e o abuso de formas jurídicas é de grande relevo. É que, justamente,
o contrato programa celebrado entre o Município e o SCBraga, nos seus exactos termos, é a expressão
legítima de um simples direito de escolha. Fora, portanto, do âmbito quer da cláusula geral anti-abuso
interna (constante do n.º 2 do art.º 38.º da LGT) quer do principio geral anti-abusivo inerente ao sistema
do IVA, uma vez que este, como vimos, também este não dispensa o elemento “abuso de formas”.
XVIII. O contrato em apreço resulta exclusivamente do “direito de escolha de natureza fiscal”
que assiste ao Município de Braga e do qual, livremente, não prescindiu. É verdade que desse contrato
programa resultou uma eficiência fiscal e que essa eficiência fiscal foi expressamente visada pela CMB.
Mas é também verdade que o contrato programa não se submeteu a qualquer abuso de formas, para
além de não ter tido qualquer intuito fraudulento nem ter colocado em crise os objectivos prosseguidos
pelo sistema do IVA.
XIX. O que se conclui, forçosamente, é que o exercício do direito à dedução por parte da Impugnante, no caso em apreço, não é passível de qualquer censura, não emana de qualquer prática abusiva
mas antes de um exercício legítimo e tutelado, seja pela ordem jurídica interna seja pela comunitária.
XX. Para o caso de não se entender assistir razão à Impugnante quanto aos argumentos invocados
no presente recurso e na impugnação judicial, ou caso subsistam dúvidas na esfera do Tribunal sobre
a interpretação das normas e princípios de direito comunitário invocados, solicita-se, ad cautelem, a
suspensão de instância e o correspondente reenvio prejudicial ao TJUE, para que a instância comunitária
se pronuncie sobre a compatibilidade da interpretação proposta pela decisão recorrida e, no que con-
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cerne à questão da cláusula abusiva, pela Administração Tributária portuguesa, em face dos princípios
e normas que constituem o sistema comum do IVA, designadamente se:
a) - o Município de Braga, ao ceder, através de um contrato o Novo Estádio Municipal (que é um
bem do seu domínio privado), com o intuito de o rentabilizar (entenda-se, receber receitas pela cedência
e não ter que suportar os encargos decorrentes da sua gestão corrente), para o S. C Braga organizar
jogos de futebol profissional (actividade lucrativa), operou uma “actividade económica”, agindo como
um verdadeiro sujeito passivo de IVA, para efeitos do artigo 9.º da Directiva IVA?
b) a cedência temporária e onerosa por uma Autarquia de um bem do seu domínio privado a um
clube de futebol, para este organizar jogos de futebol profissional, deve ser considerada como uma
operação exercida na “qualidade de autoridade pública”, para efeitos de aplicação do artigo 13.º da
Directiva IVA?
c) A interpretação do artigo 63.º do CPPT, no sentido de abranger toda e qualquer situação de
liquidação de tributos com base em disposições anti-abuso (incluindo-se as decorrentes do direito comunitário) é contrária ou restringe a aplicação de normas e princípios do sistema comum do IVA?
d) A existência de um só contrato entre duas entidades, com cláusulas simples, objectivas e de
execução transparente (inexistindo qualquer abuso de formas), poderá consubstanciar prática abusiva
no âmbito do sistema comum de IVA, tal como este conceito tem vindo a ser interpretado pelo TJUE,
ou poderá entender-se como um direito legítimo de planeamento e escolha fiscal?
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da incompetência do Tribunal.
2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
1. A Administração fiscal procedeu às seguintes liquidações adicionais de IVA, todas com data
limite de pagamento em 30.11.2009:
a) Ano de 2005— Período de 0501 a 0512 (fls. 64 a 75 dos autos);
b) Ano de 2006— Período de 0601 00612 (fls. 83 a 99 dos autos)
c) Ano de 2007— Período de 0702 e 0711 (fls. 112 e 114 dos autos);
d) Ano de 2008 — Período 0802, 0803, 0805, 0806, 0810 (fls. 116 a 120 dos autos)
Procedeu ainda a liquidações de juros compensatórios:
a) Ano de 2005— Período de 0501 a 0512 (fls. 76 a 87 dos autos);
b) Ano de 2006—Período de 0601 a 0612 (fls. 100 a 111 dos autos)
c) Ano de 2007— Período de 0702 e 0711 (fls. 114 e 715 dos autos);
d) Ano de 2008 — Período 0802, 0803, 0805,0806, 0810 (fls.121 a 124 dos autos)
2. Entre os anos de 2000 e 2004, o Município de Braga construiu um estádio de futebol, no âmbito
da organização da Fase Final do Campeonato Europeu de Futebol 2004 - facto notório e admitido por
acordo (artigos 31 da petição inicial e 14.º da Contestação).
3. Para realizar esta construção, o Município de Braga celebrou os seguintes acordos de financiamento:
a) Em 5 de Junho de 2000, o designado “Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo”,
celebrado com o Instituto Nacional de Desporto e a Euro 2004, SA, para obtenção de uma comparticipação financeira de 25% dos custos elegíveis de cada factura, até ao valor de 1,5 milhões de contos — cfr.
documento de fls. 432-440, maxime as cláusulas quinta e sexta.
b) Em 16 de Julho de 2001, o “Contrato-Programa a celebrar entre a Câmara Municipal de Braga e
o Instituto das Estradas de Portugal”, para obtenção da quantia máxima de €3.349.548,00, equivalentes
a Esc. 671.524.000$00, que corresponde ao custo referente à parte rodoviária, incluindo separadores
centrais, restabelecimentos e rotundas, com exclusão de tudo o mais — cfr. documento de fls. 441-445,
maxime o ponto 10.
c) Em 1 de Fevereiro de 2002, outro designado “Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo”, celebrado com o Instituto Nacional de Desporto e a Portugal 2004 — Sociedade de Acompanhamento e Fiscalização do Programa de Construção dos Estádios e Outras Infra-Estruturas para a Fase
Final do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, SA, para concessão de uma comparticipação nas
despesas, a realizar pela Câmara Municipal de Braga, para cumprimento do programa de construção
dos lugares de estacionamento para veículos ligeiros e para autocarros, em parques, subterrâneos ou à
superfície, integrados no perímetro de segurança do estádio, nos termos e condições exigidos pela UEFA,
até ao valor de € 341.302,00 — cfr. documento de fls. 447-454, maxime, as cláusulas primeira e quarta.
d) Em 17 de Janeiro de 2003, o designado “Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
no Âmbito do QCA III”, celebrado com a Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte,
o Instituto Nacional do Desporto e o Coordenador Nacional da Intervenção Operacional Regionalmente Desconcentrada da Medida Desporto, e Câmara Municipal de Braga, para concessão de uma
comparticipação financeira global até ao montante máximo de € 7.481,968,45 — cfr. documento de
fls. 499-509, cláusulas primeira.
4. No âmbito dessa construção, o Município suportou IVA num montante superior a € 5.000.000,00 —
facto admitido por acordo (artigos 31.º da petição inicial e 16.º da contestação), bem como facturas
juntas aos autos.
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5. No dia 9 de Novembro de 2003, o Município de Braga acordou com o Sporting Clube de Braga
a cedência do Novo Estádio Municipal de Braga, através de escrito designado por “Contrato-Programa
para a cedência de utilização e dinamização de infra-estruturas desportivas e melhoramento das condições gerais da prática desportiva (nos termos do Decreto-Lei 432/91, de 6.11)”, o conforme consta de
fls. 510 a 519 dos autos que aqui por integralmente reproduzido;
6. Com relevância para a decisão, do referido contrato consta, o seguinte:
Preâmbulo
Considerando que o Novo Estádio Municipal de Braga é a mais importante e moderna infra-estrutura do concelho de Braga, estando principalmente vocacionada para a prática do futebol de
alta competição;
Considerando que a dinamização, rentabilização e correcta gestão do Novo Estádio Municipal
passa, entre outras actividades, pela organização de espectáculos de futebol de alta competição, designadamente jogos da l.ª Liga Profissional, da Taça de Portugal e de carácter internacional;
Considerando que o Sporting Clube de Braga é a colectividade desportiva que, na modalidade
de futebol, tem maior currículo e representatividade no concelho, sendo a única que participa, com
regularidade, em jogos de alta competição;
Considerando que a actual dimensão social do futebol transforma os clubes em verdadeiros pólos
de aglutinação dos valores da comunidade que representam;
Considerando o papel fundamental que o Sporting Clube de Braga tem tido na área da formação
de jovens e no fomento da actividade desportiva;
Considerando que o Município de Braga e o Sporting Clube de Braga tem já uma longa tradição
de colaboração na gestão de instalações desportivas, designadamente no caso do Estádio ……, que tem
vindo a ser gerido pelo clube bracarense, sob determinadas regras e condições impostas pelo Município,
Considerando, ainda, que a entrega ao Sporting Clube de Braga de parte da gestão corrente do Novo
Estádio Municipal, designadamente no âmbito da organização de espectáculos desportivos, é a melhor
forma de rentabilizar e dinamizar esta infra-estrutura, bem como de projectá-la na comunidade bracarense;
é celebrado o presente contrato-programa, o qual há-de reger-se pelas cláusulas seguintes, bem
como pelo Decreto-Lei n.º 432/97, de 6.11.
Outorgantes:
1. Município de Braga (…)
2. Sporting Clube de Braga (…)
(…)
Cláusula Primeira
(Condições gerais)
1. O Município de Braga, proprietário do Novo Estádio Municipal de Braga, cede as respectivas
instalações desta infra-estrutura desportiva ao Sporting Clube de Braga, nos termos e nas condições
definidas na presente contrato-programa.
2. Carece de autorização prévia do Município de Braga toda a utilização do Novo Estádio Municipal fora do âmbito do presente contrato-programa, isto é, sempre que esteja em causa a utilização
das instalações por um terceiro.
3. Sempre que o Município necessite de utilizar o Novo Estádio Municipal para a organização
de qualquer evento, deverá comunicar o facto ao Sporting Clube de Braga com, pelo menos, 15 dias
de antecedência.
4. Caberá à entidade organizadora do espectáculo a responsabilidade pelos danos materiais que,
no decurso desse mesmo espectáculo, vierem a ser provocados no Estádio.
(…)
Cláusula Terceira
(Deveres do S.C. Braga)
1.Constituem deveres do Sporting Clube de Braga:
a) Assegurar o normal e eficaz funcionamento de toda a logística de apoio à organização dos
eventos e jogos organizados pelo clube e em que este participe, ou sejam da sua iniciativa, bem como
apoiar os que sejam da iniciativa do Município.
b) Suportar os encargos financeiros decorrentes da gestão corrente da infra-estrutura, designadamente água, electricidade, gás e outras.
c) Solicitar autorização ao Município para a execução de qualquer tipo de obra nas instalações
cuja utilização é cedida, bem como para a localização dos espaços publicitários, quer no interior, quer
no exterior do Novo Estádio Municipal.
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2. As obras ou quaisquer outras benfeitorias realizadas na infra-estrutura pelo S.C. Braga
integram-se automaticamente na mesma, ficando propriedade do Município, não sendo devida qualquer
compensação ou indemnização ao clube pela sua execução.
Cláusula Quarta
(Direitos do Município)
Constituem direitos do Município de Braga:
a) Utilizar o Novo Estádio Municipal de Braga para a organização de eventos desportivos,
culturais ou lúdicos, desde que comunique o facto nos termos do número três da cláusula primeira,
devendo articular tal utilização com o clube bracarense, sempre que a mesma possa conflituar com
compromissos assumidos por este no âmbito da sua participação em competições desportivas;
b) Gerir a designada “tribuna principal” em todos os eventos organizados pelo Sporting Clube
de Braga ou em que este participe, que fica, assim, reservada para o Município, podendo, no entanto,
e sob autorização do Município, serem disponibilizados alguns lugares para os Corpos Sociais do
Sporting Clube de Braga e entidades convidadas;
c) Utilizar 15 lugares, devidamente marcados, no parque de estacionamento subterrâneo em todos
os eventos organizados pelo SC Braga ou em que este participe;
d) Utilizar um espaço com dimensões suficientes, escolhido pelo Município, para assegurar a
guarda de material e a colocação do pessoal necessário para a gestão técnica do Estádio.
Cláusula Quinta
(Deveres do Município)
Constituem deveres do Município de Braga:
a) Assegurar a manutenção e conservação geral do Novo Estádio Municipal e espaços exteriores;
b) Assegurar o tratamento do relvado;
c) Assegurara limpeza das bancadas e dos espaços de circulação;
d) Assegurar a limpeza e tratamento dos espaços exteriores;
e) Assegurar a gestão técnica do Novo Estádio Municipal de Braga;
f) Emitir parecer do vínculo nos termos do n.º3 da Cláusula 2.ª
g) Assumir os custos da utilização do Estádio em eventos organizados pelo Município.
Cláusula Sexta
(Acompanhamento e execução do contrato-programa)
1. Compete ao Município de Braga fiscalizar a correcta execução do presente contrato-programa,
podendo, sempre que o entender, levar a efeito inspecções, inquéritos ou sindicâncias.
2. Anualmente, o Sporting Clube de Braga deverá enviar ao Município de Braga um relatório
detalhado sobre a gestão e utilização do Novo Estádio Municipal, com referências ao número de
eventos aí realizados, número de espectadores, utilização comercial dos lugares, número de espaços
publicitários explorados, condições gerais e especiais das instalações e outros elementos que se afigurem importantes.
(…)
Cláusula Oitava
(Incumprimento do contrato-programa)
7. Havendo incumprimento dos termos estipulados neste contrato-programa, serão aplicadas as
regras previstos no artigo 17,º do DL n.º 432/91, de 6.11.
(…)
Cláusula Nona
(Contencioso)
Os litígios emergentes da execução do presente contrato-programa serão submetidos a arbitragem,
nos termos do art. 18.º do DL n.º 432/91, de 6.
Cláusula Décima
(Prazo e início da vigência)
1.O presente contrato-programa tem a duração de 30 anos, contados a partir da data da respectiva
outorga, podendo ser renovado por igual período, havendo acordo entre os outorgantes.
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2. O início de execução deste contrato-programa coincide com a data da respectiva outorga,
ficando, esta, ratificada todos os actos já praticados pelo clube que caibam no respectivo âmbito de
aplicação. (…)”
— cfr. documento a fls. 510-518 dos autos.
7. No dia 4 de Novembro de 2004, em reunião da Câmara Municipal de Braga, foi aprovada a
seguinte deliberação que aditou a Cláusula Terceira — A ao contrato referido no ponto anterior:
“Considerando que o custo suportado pelo Município de Braga na construção do Novo Estádio
Municipal transforma esta infra-estrutura desportiva num verdadeiro bem de investimento financeiro
susceptível de gerar receita;
- Considerando, por outro lado, que nos termos do presente contrato-programa compete ao S.C.
de Braga assegurar o pagamento dos encargos financeiros decorrentes da gestão do estádio, tais como
água, electricidade, gás e outros, sendo que tais encargos assumem um valor mensal considerável;
- Considerando, por último, que através deste contrato-programa se opera, entre outras coisas,
uma cessão de exploração do Estádio ao SC de Braga, infra-estrutura totalmente equipada para o
desenvolvimento da actividade do clube no âmbito da organização de espectáculos desportivos,
As partes outorgantes decidem, por mútuo acordo, introduzir uma nova cláusula no contrato-programa em vigor, com o seguinte teor
Cláusula Terceira — A
(Preço da exploração)
1 — Pela utilização e exploração do Novo Estádio Municipal, o Sporting Clube de Braga deverá
pagar ao Município de Braga uma renda pecuniária anual no montante de 6.000 (SEIS MIL EUROS),
valor sobre o qual acresce o IVA à taxa que vigorar á data do respectivo pagamento.
2 — A renda deverá ser paga até ao dia 31 de Janeiro do ano a que respeitar, na Tesouraria da
Câmara Municipal de Braga.
3 — A renda será actualizada anualmente com uma percentagem igual à taxa oficial de inflação.”
— Cfr. fls. 513 e 514 dos autos.
8. No âmbito da cláusula referida no ponto anterior, o Município cobrou anualmente ao clube a
quantia de € 6.000,00, acrescida de IVA - facto admitido por acordo.
9. Na declaração periódica de IVA relativa ao quarto trimestre de 2004, o Município de Braga
formulou um pedido de reembolso no montante de € 5.506.057,29 que foi indeferido por acto do
Subdirector-Geral dos Impostos, de 14 de Novembro de 2008 — cfr. fls. 343 a 345 dos autos.
10. O impugnante no período entre 2000 ate ao terceiro trimestre de 2004, não deduziu IVA cfr.
fls.. 208 do processo administrativo;
11. Em 9 de Março de 2009, teve início uma acção inspectiva que fiscalizou os exercícios de 2005
a 2008 do impugnante — cfr fls.. 208 do processo administrativo.
12. Desta acção inspectiva resultaram dois tipos de correcções, uma relacionada com a não
dedutibilidade do IVA suportado com a construção do estádio conforme fundamentos explanados no
ponto III.1 do Relatório de Inspecção Tributária a fis. 208-215 do processo administrativo — e outra
relativa a operações sujeitas a IVA:
13. Com relevância para a decisão, do referido Relatório de Inspecção Tributária, consta, o seguinte:
“(…) 2 — Operações abrangidas pela alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º e pela alínea c) do n.º 2
do artigo I6.º do CIVA.
No que respeita às prestações de serviços de manutenção e gestão técnica do estádio, incluindo
o tratamento do relvado e dos restantes espaços e limpeza destes, prestados pela CMB ao SCB no
âmbito do contrato-programa, está-se na presença de operações abrangidas pela alínea b) do n.º 2
do artigo 4º - “As prestações de serviços a título gratuito efectuadas pela própria empresa com vista
às necessidades particulares do seu titular, do pessoal ou em geral a fins alheios à mesma.” — e pela
alínea c) do n.º 2 do artigo 16.º - “Nos casos das transmissões de bens e das prestações de serviços
a seguir enumeradas, o valor tributável será [...] para as operações referidas nas alíneas a) e b) do
n.º 2 do artigo 4.º, o valor normal do serviço, definido no n.º 4 do presente artigo” -, ambos do CIVA.
No caso em apreço, o valor tributável a considerar será o dos custos incorridos pela CMB em relação
aos referidos serviços.
Analisamos exaustivamente todos os documentos que originaram dedução de IVA por parte da
CMB. Verificamos que, em todos os casos, as despesas incorridas, tais como despesas de manutenção
e reparação, despesas de funcionamento do estádio, etc., não são facturados pela CMB ao SCB. Estas
devem pois ser consideradas a título de despesas que se traduzem em operações gratuitas. Nestes casos,
e nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º do CIVA, iremos liquidar IVA pelas respectivas operações.
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A partir de determinada altura, a CMB deixou de deduzir o IVA relativo às despesas de manutenção
e reparação e funcionamento com o Estádio. Contudo, não se verificando a dedução de IVA, também
não se procederá à sua liquidação como operações gratuitas, uma vez que os montantes liquidáveis
e dedutíveis seriam idênticos, não resultando, como consequência, qualquer prejuízo para o Estado.
CORRECÇÕES:
Por tudo o exposto, iremos liquidar IVA referente a operações gratuitas, tendo por base os valores
de custo suportados pela CMB, transpostos para as respectivas declarações periódicas onde os mesmos foram deduzidos, nos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, conforme quadros discriminativos:
Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8 e Anexo 9.”
(…)“- cfr. Relatório de Inspecção Tributária a fls. 217-218 do processo administrativo anexo.
11. A Divisão de Contabilidade da Câmara Municipal de Braga emitiu uma informação sobre as
despesas de manutenção do Novo Estádio Municipal de Braga, com o valor global de €829.926,69,
constante de fls. 425 dos autos, com o seguinte teor:
“Ano 2005
Tratamento do relvado e reparações nas máquinas de tratamento da relva
Ligação ADSL e equipamento informático e de monitorização da cobertura
Reparações no edifício para manutenção e despesas diversas
Equipamento de vigilância
Soma

€ 9.196,63
€ 15.400,46
€ 380.592,97
€ 1.254,77
€ 406.444.83

Ano 2006
Tratamento do relvado e reparações nas máquinas de tratamento da relva
Ligação ADSL e equipamento informático e de monitorização da cobertura
Reparações no edifício para manutenção e despesas diversas
Reparações em equipamento
Soma

€ 9.215,58
€ 452,54
€ 402.161,44
€ 11.652,30
€ 423.481.86

14.Em 07.01.2010 foi deduzida a presente impugnação.
3.1. Comecemos pela excepção de incompetência invocada pelo Ministério Público no seu douto
parecer.
Aí se refere que o recorrente «na conclusão V impugna o juízo conclusivo fáctico formulado na
sentença recorrida segundo o qual não existe, na área do município de Braga, uma verdadeiro mercado para a prestação de serviços consistente na cedência de estádios de futebol, dessa impugnação
pretendendo extrair consequência jurídica no sentido da desconsideração do impugnante como sujeito
passivo de IVA».
É certo que nessa conclusão o recorrente defende que em Braga existe um verdadeiro “mercado
de troca (aluguer) de campos de futebol de onze”, pretendendo com tal afirmação qualificar o contrato-programa que o Município celebrou com o Sporting Clube de Braga (SCB) como um “acto de comércio”, próprio do direito privado e assim sustentar que é sujeito passivo de IVA.
Mas, mesmo que seja verdadeira, senão mesmo notória, a afirmação de que os clubes de futebol, associações e autarquias cedem ou alugam os campos de futebol para jogos e treinos ou outras
actividades, daí não resulta necessariamente que o contrato programa referido nos números 5 6 e 7 da
matéria de facto assente seja um contrato de direito privado. Vários são os parâmetros que possibilitam a qualificação desse contrato, sem que para tal seja necessário admitir ou produzir mais prova. A
qualificação desse contrato-programa como de direito privado ou de direito administrativo não está
directamente ligada ou dependente de produção de actividade probatória e de juízos probatórios, mas
sim do apuramento de certos elementos, como o objecto, o fim e os efeitos de direito pactuados pelas
partes. Como estes elementos resultam da interpretação das cláusulas do contrato, tal como as partes
as declararam, estamos perante uma questão de direito, para resolução da qual o Supremo tem competência (al. b) do art. 26º do ETAF).
Por outro lado, é um “facto notório” que o Novo Estádio Municipal de Braga, pelas suas características específicas, não é um equipamento que possa estar, na mesma área geográfica, em concorrência
com outros de iguais características. Por certo que se eles houvessem não se impunha a construção de
um novo. E se isso é efectivamente conhecido ou pode ser conhecido por parte da grande maioria de
pessoas que possam considerar-se regularmente informadas, então tal facto não carece de dispêndio
de actividade probatória.
3.2. O Município de Braga impugnou judicialmente as liquidações adicionais de IVA, resultantes
de um procedimento inspectivo que foi aberto na sequência do indeferimento do pedido de reembolso
do IVA por ele suportado na construção do Novo Estádio Municipal de Braga, invocando as seguintes
ilegalidades: (i) erro das qualificação dos factos tributários, já que é um sujeito passivo de IVA que, na
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cedência da exploração do estádio ao SCB, realizou uma operação económica prevista na alínea a) do
n.º 1 do art. 2º do CIVA; (ii) a cláusula 3-A do contrato programa que teve por objecto a cedência do
estádio ao SCB não viola normas e princípios anti-abuso (iii) as liquidações não foram precedidas do
procedimento tributário previsto no artigo 63º do CPPT.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação com os seguintes argumentos: (i) «a
construção do estádio não é um input para uma actividade económica desenvolvida pelo município,
mas antes, o resultado de um investimento promovido e financiado pelo Estado; do mesmo modo, o
pagamento da renda anual resultante do acordo celebrado entre a impugnante e o clube de futebol
para a cedência da referida infra-estrutura desportiva não é um output de uma actividade económica
desenvolvida pelo município mas, antes, um acto de gestão pública com vista à prossecução de um
interesse público – o bem estar da população –no âmbito das suas atribuições em matéria de tempos
livres»; (ii) O Município não é um sujeito passivo de IVA, porque o contrato programa para a cedência
de utilização do estádio é «um acordo que consubstancia um acto de gestão pública, pois que constitui
o exercício de poderes públicos com vista à realização de fins também públicos»; (iii) e porque a não
sujeição a IVA não provoca distorções de concorrência, «porque o impugnante actua, na sua área
territorial, em monopólio na cedência de estádios de futebol preparados para receber as mais exigentes competições organizadas pelas federações internacionais da modalidade», nem tão pouco existe
«um verdadeiro mercado para estas prestações de serviço, dada a sua natureza e finalidade, pelo que
nunca se poderia falar em posições dominantes de mercado»; (iv), no caso concreto, a administração
fiscal «não estava obrigada a recorrer ao mecanismo previsto no artigo 63º do CPPT, pelo que não se
verifica qualquer vício procedimental».
Irresignado o Município interpôs recurso que sustentou nos seguintes termos: (i) ao ceder o Novo
Estádio Municipal ao SC Braga, através do contrato programa, com intuito de o rentabilizar, operou
uma “actividade económica”, agindo como um verdadeiro sujeito passivo de IVA, para efeitos do
artigo 9º da Directiva IVA; (ii) ao ceder um bem do seu domínio privado não agiu no âmbito dos seus
poderes de autoridade, pois trata-se de «um contrato celebrado por razões de racionalização económica
(razões de gestão em sentido estrito), de cedência de um bem do domínio privado do Município, sob
pagamento de uma renda e assunção, pelo clube contratante, dos custos da gestão corrente: é um acto de
comércio, próprio de direito privado»; (iii) existe um verdadeiro mercado de troca (aluguer) de campos
de futebol, pelo que não se pode excluir que o contrato programa cause distorções na concorrência;
(iv) o pedido de reembolso do IVA suportado com a construção do estádio foi indeferido com base na
existência de um cláusula abusiva, pelo que deveria ter sido observado o procedimento previsto no
artigo 63º do CPPT, norma processual que abrange as situações de aplicação de normas comunitárias
no âmbito do IVA; (v) a cláusula do contrato programa, sobre o valor da renda, não é uma cláusula
abusiva, de acordo com o sistema comum de IVA; (vi) caso subsistam dúvidas sobre a interpretação
das normas comunitárias sobre o tipo de operação económica levada a efeito com o contrato programa
e sobre a qualidade de sujeito passivo com que agiu nesse contrato, solicita o reenvio ao Tribunal de
Justiça da União Europeia.
Esta questão, em toda a sua extensão, uma vez que as alegações e conclusões se repetem em
ambos processos, já foi apreciada pelo este Tribunal no acórdão de 29/2/2012 (rec. n.º 01096/11), em
que o Município impugnou o despacho que lhe indeferiu o reembolso do IVA suportado na construção
do Novo Estádio de Braga.
Nesse acórdão, seguindo o respectivo sumário, considerou-se que «tendo o recorrente-município
construído um Estádio de Futebol, no âmbito das suas actividades de fomento e desenvolvimento do
desporto e actividade desportiva e com o apoio de financiamentos de entidades públicas por ocasião
do Euro 2004, tal não lhe confere a qualidade de sujeito passivo de IVA, nos termos do art. 2º do CIVA,
antes se configurando como um consumidor final»; e que, «sendo assim, o contrato de cedência do
referido Estádio, mediante uma renda simbólica (esta estabelecida por aditamento posterior ao respectivo contrato de cedência, passado um ano) não lhe confere o direito a dedução do IVA suportado
com a construção do Estádio, até porque este contrato reveste mera natureza administrativa, não
configurando também qualquer operação económica sujeita a IVA».
Tais conclusões assentam nos seguintes argumentos: (i) «não parece que o município, ao construir
um estádio de futebol, esteja a realizar de um modo independente e com carácter de habitualidade, uma
actividade económica de produção, comércio ou prestação de serviços. Pelo contrário, esta construção
mais não é do que uma forma de exercer as atribuições que a Lei lhe confere no âmbito do fomento e
desenvolvimento do desporto e da actividade desportiva»; (ii) «é certo que o Estado e as demais pessoas
colectivas de direito público podem ser sujeitos passivos do imposto quando exerçam algumas das
actividades e pelas operações tributáveis delas decorrentes, salvo quando se verifique que as exercem
de forma não significativa, referidas no n.º 3 do art. 2º citado. Ora, a construção de instalações desportivas para concessão a terceiros com fim lucrativo por parte de entidades públicas, não está prevista
na referida norma»; (iii) «basta ler as várias cláusulas do contrato para se concluir que não estamos
perante um contrato de natureza privada, antes perante um contrato de natureza administrativa».
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Sendo o Município uma pessoa colectiva de direito público, a questão que prioritariamente suscita
as alegações do recorrente é a de saber se na feitura do denominado “contrato-programa para a cedência
de utilização e dinamização de infra-estruturas desportivas e melhoramento das condições gerais do
desporto» agiu na qualidade de autoridade pública. Pois, se assim se concluir, fica prejudicada a questão
da natureza da operação desenvolvida através desse contrato, se corresponde ou não a uma “actividade
económica”, assim como a questão de saber se a cláusula 3-A é ou não uma cláusula abusiva e se por
isso era obrigatório seguir o procedimento previsto no artigo 63º do CPPT.
O n.º 2 do artigo 2º do CIVA, reproduzindo as normas do artigo 13º da Directiva 2006/112/CE
de 28/11/2006, faz uma delimitação negativa da incidência subjectiva do imposto nos seguintes termos: «O Estado e demais pessoas colectivas de direito público não são, no entanto, sujeitos passivos
do imposto quando realizem operações no exercício dos seus poderes de autoridade, mesmo que por
elas recebam taxas ou quaisquer outras contraprestações, desde que a sua não sujeição não origine
distorções de concorrência».
Por sua vez, o n.º 3 do mesmo artigo, preceitua que «O Estado e as demais pessoas colectivas
de direito público referidas no número anterior são, em qualquer caso, sujeitos passivos do imposto
quando exerçam algumas das seguintes actividades e pelas operações tributáveis delas decorrentes,
salvo quando se verifique que as exercem de forma não significativa: a) Telecomunicações; b) Distribuição de água, gás e electricidade; c) Transporte de bens; d) Prestação de serviços portuários e
aeroportuários; e) Transporte de pessoas; f) Transmissão de bens novos cuja produção se destina a
venda; g) Operações de organismos agrícolas; h) Exploração de feiras e de exposições de carácter
comercial; i) Armazenagem; j) Cantinas; l) Radiodifusão e radiotelevisão».
Como a construção e posterior cessão de exploração de um campo de futebol não se enquadra em
nenhuma destas actividades, e como não existiu qualquer decisão do Ministro das Finanças a definir no
caso concreto se essas actividades são susceptíveis de originar distorções de concorrência ou exercidas
de forma não significativa, tal como se impõe no n.º 4 do artigo 2º do CIVA, o problema restringe-se
à qualificação jurídica do referido contrato-programa.
E nos tempos de hoje não é tarefa fácil indagar se estamos perante um contrato administrativo
ou um contrato de direito privado da Administração Pública, uma vez que o aparecimento da noção
de «contrato público» do Direito Comunitário parece ter mexido com a noção tradicional de contrato
administrativo (sobre o tema, Pedro Gonçalves, Contrato administrativo. Uma Instituição do Direito
Administrativo do Nosso Tempo, Almedina, 2003, págs. 53 ess e Afonso de Oliveira Martins, Para um
conceito de Contrato Público, Separata dos Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio
Galvão Teles, Vol. V, Almedina, 2003, pág. 477).
A Administração quando utiliza o contrato como instrumento jurídico de realização dos interesses
que a lei põe a seu cargo pode fazê-lo de duas formas completamente diferentes: se está no exercício de
actividade de gestão privada recorre ao contrato civil, comercial ou de trabalho; se, pelo contrário, se
encontra no exercício de actividade de gestão pública, recorrerá ao contrato administrativo. A doutrina
e a jurisprudência têm entendido pacificamente que a gestão privada é a actividade que a Administração
desenvolve sob a égide do direito privado, e que a gestão pública, é, por seu turno, a actividade que ela
desenvolve nos termos do direito público (cfr. artigo 2º do CPA).
Embora a dicotomia tradicional gestão pública/gestão privada tenda a desaparecer como critério
de repartição de competências entre o foro administrativo e o foro comum, no domínio da actividade
contratual da Administração é importante sublinhar esta distinção uma vez que são numerosos e complexos os problemas jurídicos que se levantam, tais como o da aplicação dos princípios gerais da actividade administrativa aos negócios jurídicos de direito privado, o da natureza da autonomia exercida
pela Administração nos contratos de direito privado, a procedimentalização da actividade contratual
privada o da natureza privada ou administrativa dos actos que precedem a celebração do contrato privado.
De igual modo, para efeitos da delimitação negativa da incidência do IVA, prevista no artigo 13º
da Directiva e no n.º 2 do artigo 2º do CIVA, é imperioso conhecer se a pessoa colectiva pública actuou na qualidade de autoridade pública, submetida a um regime substantivo de direito público, ou se
praticou um acto de direito privado, desprovida da sua posição de supremacia.
Nenhuma dificuldade se levanta quando é o próprio legislador a qualificar os contratos como
administrativos, os chamados contratos administrativos por determinação da lei. Mas, consagrando os
artigos 278º e 279º do Código de Contratos Públicos um princípio geral da permissibilidade do recurso
à forma jurídica do contrato administrativo para a constituição de relações jurídico-administrativas,
não sendo assim necessário que a lei preveja em abstracto a capacidade de uma pessoa colectiva para
celebrar contratos administrativos, neste conceito também cabem os chamados contratos administrativos por natureza, quer sejam aqueles que a lei tipifica embora sem se pronunciar pela sua natureza
administrativa ou privada (contratos típicos), quer sejam aqueles que não assentam em qualquer regime
legal previamente definido (contratos atípicos ou inominados).
Ora, é para qualificar estes contratos que são necessários critérios racionais que permitam saber
quando ou como um contrato cria, modifica ou extingue uma relação jurídica de direito administrativo.
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Os critérios que têm sido usados pela doutrina e jurisprudência, quer portuguesa quer estrangeira,
são aqueles que singularizam o Direito Administrativo em face do Direito Privado: a sujeição do
particular, o objecto, o fim e o estatuto privativo da Administração Pública. O recurso a tais critérios,
especialmente o critério estatutário, permite proceder à qualificação de um contrato como administrativo.
Assim, se um particular se associa, de forma duradoura e especial, ao desempenho regular das atribuições
administrativas de um ente público, de que decorre a sua submissão à disciplina do interesse público,
o contrato é administrativo (critério da sujeição ou subordinação); se forem estipuladas cláusulas
que os particulares não são admitidos a inscrever nos contratos que, entre si, celebram (as «cláusulas
exorbitantes»), ou se forem concluídos tendo nem vista a organização e o funcionamento de um serviço
público (teoria do serviço público), o contrato é administrativo (critério do objecto); se o contrato for
celebrado para a satisfação directa e imediata de determinadas necessidades colectivas, o contrato é
administrativo (critério do fim); se os efeitos pactuados pelas partes estiverem previstos em normas jurídicas que se dirigem à entidade pública, enquanto tal, o contrato é administrativo (critério estatutário).
Este último critério era o perfilhado pelo legislador no já revogado artigo 178º n.º 1 do CPA e resulta
dos actuais artigos 279º e 280º do CCP quando se refere ao contrato como fonte de «relações jurídico
administrativas», pois esta referência impõe que se olhe aos efeitos criados pelo contrato. Com base
nesses efeitos (direitos e obrigações constituídos, modificados ou extintos) apuram-se as normas jurídicas
aplicáveis, que se forem normas estatutárias da Administração o contrato que os gerou é administrativo.
Segundo o ensinamento de Sérvulo Correia, que adoptou o critério estatutário na sua Tese, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos (cfr. pags. 393 e ss), a sua aplicação
aos casos concretos permite formular as seguintes regras:
(i) - se o contrato for unicamente conhecido no Direito Administrativo (v.g. contrato de concessão
de serviços, contratos de desenvolvimento) é indiscutível a sua natureza administrativa;
(ii) - se os efeitos pactuados correspondem a um contrato conhecido em ambos os direitos (v.g.
prestação de serviços, fornecimentos) e se a lei não considerar automaticamente como administrativos
tais contratos (como, por exemplo, no caso do contrato de empreitada), deve recorrer-se ao critério
suplementar da prossecução de fins de imediata utilidade pública;
(iii) - se a forma do contrato não está descrita na lei, mas os efeitos pactuados encontram-se previstos em normas jurídicas de direito administrativo (v.g. licenciamento de uma obra com obrigação de
construir uma escola), o contrato é administrativo porque tem um objecto passível de acto administrativo,
isto é, regulado em termos de estatuto privativo da Administração;
(iv) - se os efeitos de direito pactuados não estão previstos em normas jurídicas, mas apenas são
concebíveis se uma das partes for uma pessoa colectiva pública (cláusulas exorbitantes que não reproduzem princípios ou normas de direito administrativo, mas que evidenciam marca administrativa, como,
por exemplo, prerrogativas de poder público insusceptíveis de figurar em contrato privado), apesar
de ilegalidade do contrato, ele será administrativo se os efeitos jurídicos estabelecidos só possam, em
abstracto, ter por titular uma pessoa colectiva pública (o chamado critério da «hipotética igualdade de
uma estrutura normativa»);
(v) - se o contrato ou os efeitos por ele gerados são em si mesmos próprios duma relação jurídica
entre particulares, será administrativo se contiver cláusulas suplementares apenas concebíveis numa
relação jurídica em que seja parte a Administração (v.g. imposição pela administração de sanções contratuais através de actos administrativos);
(vi) - se os efeitos são próprios de um contrato entre particulares, mas que também se acomodam
num contrato administrativo e as partes não o apelidaram como tal, justifica-se a presunção de que as
partes remeteram para a aplicação dos princípios gerais de direito administrativo, dado o Direito Administrativo não ser um direito especial em relação ao Direito Privado, mas antes um direito original,
estatutário privativo da Administração.
Tendo por referência esses critérios, importa encontrar no contrato-programa outorgado ente o
Município de Braga e o SC de Braga indícios de administratividade, ou seja, indicações de que ele é
fonte de uma relação jurídica administrativa.
Em nossa opinião, nos termos em que o contrato foi celebrado, apesar do Município alegar que o
estádio de futebol pertence ao seu domínio privado, a verdade é que há factores de administratividade
no referido contrato-programa.
Desde logo, a circunstância das partes o submeterem ao regime do DL n.º 432/91 de 6/11: «é celebrado o presente contrato-programa, o qual há-de reger-se pelas cláusulas seguintes, bem como pelo
Decreto-Lei n.º 432/91, de 6.11». A designação de «contrato-programa» e a sujeição ao regime do DL
n.º 432/91 são dados que conferem administratividade ao contrato. Com efeito, aquele diploma regula
dos «contratos-programa de desenvolvimento desportivo», como um dos instrumentos de apoio ao associativismo desportivo previsto no artigo 33º da Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei n.º 1/90, de
13/1). Trata-se de um contrato nominado, regulado por lei nos aspectos mais importantes, que não pode
deixar de ser configurado como contrato administrativo, por envolver «comparticipações financeiras»
do Estados ou das autarquias locais a federações e clubes desportivos. Tendo por causa-função atribuir
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uma certa vantagem aos clubes co-contratantes da Administração, em que a prestação da Administração
é essencial e caracterizadora do acordo, sendo as dos clubes apenas uma contrapartida ou consequência
da vantagem recebida, qualifica-se como um contrato administrativo de atribuição.
Depois, porque das cláusulas do contrato-programa infere-se que o Município continua com direitos e obrigações relativas ao equipamento cedido ao SC Braga que, por se incluírem no âmbito das
suas atribuições, são de natureza pública. O Município continua a utilizar o estádio para a organização
de eventos desportivos, culturais e lúdicos, gere a “tribuna principal” dos eventos organizados pelo SC
Braga, dispõe de lugares de estacionamento reservados e de espaços para guarda de material e colocação
de pessoal do município (cláusula 4ª); e tem a obrigação de assegurar a manutenção e conservação geral
do estádio, de tratar do relvado, de limpar bancadas, espaços de circulação e espaços exterior e assegura
a gestão técnica do estádio (cláusula 5ª). Embora a “comparticipação financeira”, caracterizadora do
contrato-programa, só tenha sido prevista para a organização dos jogos do Euro 2004, as obrigações
pactuadas implicam necessariamente despesa pública, o que acentua a natureza administrativa da relação
jurídica constituída pelo contrato.
Por fim, o co-contratante SC Braga ficou sujeito a certos poderes de autoridade do Município
que justificam a qualificação do contrato como administrativo. A utilização do estádio fora do âmbito
do contrato-progrma carece de autorização prévia (nº 2 da cláusula 1ª); a cedência total ou parcial dos
direitos emergentes do contrato ao SCB-SAD depende de parecer vinculativo do Município (nº 3 da
cláusula 2ª); o Município tem o poder de fiscalização da execução do contrato, concretizado através de
inspecções, inquéritos e sindicâncias (nº 1 da cláusula 6ª); o Município tem o poder de rever e modificar
o contrato de cinco em cinco anos e nas condições previstas no artigo 15º do DL n.º 432/91, entre elas,
quando a execução se torne «manifestamente inadequada à realização do interesse público» (cláusula 7);
na situação de incumprimento do contrato, aplicam-se as regras do artigo 17º do DL n.º 432/91, entre
elas, o poder de resolução unilateral do contrato (cláusula 8ª).
Ora, estes poderes de fiscalizar, modificar ou resolver unilateralmente o contrato, e que são poderes
de autoridade que se concretizam através de actos administrativos (cfr. art. 302º do CCP), constituem
evidências de que se constituiu uma «relação jurídica administrativa», definida como aquela que confere
poderes de autoridade ou impõe restrições de interesse público à Administração perante os particulares,
ou que atribui direitos ou impõe deveres públicos aos particulares perante a Administração.
Se o contrato-programa é um contrato administrativo cuja disciplina é regulada por normas de direito
público, extravasando a disciplina jurídica contratual privada, o Município celebrou-o na qualidade de
membro da Administração Pública (enquanto tal) e não no exercício de direitos privados, e por conseguinte, pela norma estabelecida no n.º 2 do artigo 2º do CIVA, não é sujeito passivo de imposto.
Assim sendo, e como já se referiu, ficam prejudicadas as demais questões, ou seja, determinar se
o contrato se pode incluir no conceito amplo “actividade económica” ou se era necessário observar o
procedimento tributário previsto no artigo 63º do CPPT, em virtude da natureza abusiva da cláusula 3º -A,
assim como não se justifica o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE, pois não se suscitarem dúvidas
sobre a administratividade da relação jurídica constituída pelo contra-programa.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Oposição. Insolvência de pessoa singular. (In)Utilidade superveniente da lide.
Sumário:
I — Após a declaração de insolvência, pode prosseguir contra o insolvente uma execução fiscal por crédito vencido anteriormente, ainda que apenas relativamente
a bens adquiridos posteriormente à declaração de insolvência e sem prejuízo das
obrigações contraídas pela Fazenda Pública no âmbito do processo de insolvência
e da prescrição.
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II — Assim, não pode o juiz, sem indagar de quaisquer dessas circunstâncias e apenas
em face da declaração de insolvência, julgar extinta por inutilidade superveniente
da lide a oposição à execução fiscal deduzida pelo insolvente.
Processo n.º 375/12-30.
Recorrente: Ana Maria Carvalho Fernandes Monteirinho Santos.
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 – Ana Maria Carvalho Fernandes Monteirinho Santos, com os sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, de 11 de Maio
de 2011, que julgou extinta a instância de oposição por inutilidade superveniente da lide, para o que
apresentou as conclusões seguintes:
I – Vem o presente recurso interposto da, aliás, douta sentença recorrida que sufragou o entendimento de que por força do artigo 88.º n.º 1 do CIRE existe uma impossibilidade de prosseguir a
execução fiscal e portanto, também, o seu incidente de oposição, que corre por apenso (Razão pela
qual entendeu, o tribunal, extinguir a execução fiscal e apenso de reversão por inutilidade superveniente da lide).
II – O artigo 88.º n.º 1 do CIRE preceitua é a suspensão das execuções pendentes (atento o cariz
universal do processo de insolvência), contra o insolvente e não a sua extinção por inutilidade superveniente (a impossibilidade e a inutilidade da lide só ocorrem se, na pendência da acção, se verificar
um facto que obsta ou torna inútil a instância).
III – O processo de insolvência singular, com pedido de exoneração do passivo restante, tem uma
tramitação especifica e própria, não abrangendo o “benefício” da exoneração os créditos tributários
que o legislador expressamente afastou. Cfr artigo 245.º n.º 2 do CIRE.
IV – Assiste à recorrente o constitucional direito de ver apreciada e julgada a sua responsabilidade
subsidiária no pagamento dos tributos ajuizados pelo tribunal recorrido (a verificação dos requisitos
da reversão é competência exclusiva do tribunal tributário de 1.ª instância – cfr artigo 151.º n.º 1 do
CPPT), o que não é afastado pela sua declaração de insolvência singular.
V – A unidade do sistema jurídico e a sua harmonia impõe que a sentença de insolvência singular
da oponente, com pedido de exoneração do passivo restante, não seja motivo jurídico para não ser
julgado o apenso de oposição à execução fiscal onde se discute a culpa da revertida no não pagamento
dos tributos.
VI – Ao decidir, como decidiu, o tribunal recorrido violou por deficiente interpretação os artigos 88.º n.º 1, 245.º n.º 2 ambos do CIRE, os artigos 2.º, alínea e), 151.º n.º 1 e 180.º do CPPT, o artigo 287.º, alínea e) do Código de Processo Civil, o artigo 24.º da LGT e o artigo 9.º n.º 3 do Código Civil.
Nestes termos e nos mais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente e substituir-se
a douta sentença recorrida por outra que julgue de maneira diferente da que julgou, isto é, o mérito
da defesa da oposição. COMO É DE JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 160, promovendo a
aquisição para o processo de informação sobre a actual fase do processo de insolvência e a eventual
devolução dos processos de execução avocados ao SF Belmonte ou ao TF Castelo Branco.
4 – Consta de fls. 163 dos autos informação do Tribunal Judicial da Covilhã de que foi decretada
a insolvência em 15-11-2010, a qual transitou em julgado em 16-12-2010, que em 10-01-2012, por
despacho do Mm. Juiz foi declarado encerrado o processo nos termos do disposto no art.º 230.º, n.º 1,
alínea d), 232, do CIRE, por Insuficiência da massa, o qual transitou em julgado em 07-02-2012, mais
informando de que não se encontram apensos aos presentes autos quaisquer processos de execução fiscal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou o Tribunal “a quo” quando, em face da informação de que a Oponente
fora declarada insolvente, julgou extinta por impossibilidade superveniente a instância na oposição à
execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade, prosseguia contra ela por reversão.
6 – Matéria de facto
A decisão recorrida deu como assentes os seguintes factos (que numerámos):
1. Ana Maria Carvalho Fernandes Monteirinho dos Santos, contribuinte n.º …, residente na rua
…, n.º …, … Belmonte, deduziu a presente oposição à Execução Fiscal n.º 0590200801005839, que lhe
foi instaurada pelo Serviço de Finanças de Belmonte, para cobrança de uma dívida de IRC, referente
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ao ano de 2007 e respectivos juros moratórios, no valor global de € 1.320, 85 (mil, trezentos e vinte
euros e oitenta e cinco cêntimos).
2. No decurso dos autos apurou-se que, por sentença proferida a 15/11/2010, pelo 1.º Juízo do
Tribunal Judicial da comarca da Covilhã, foi a ora oponente declarada insolvente, bem como foi fixada nessa data, o prazo de 30 dias para reclamação de créditos, pelo que à presente data se mostra
já esgotado o referido prazo.
7 – Apreciando.
7.1 Da julgada inutilidade superveniente da lide de oposição à execução tendo por objecto dívida
exequenda revertida anterior à declaração de insolvência em razão da declaração de insolvência da
oponente pessoa singular
A decisão recorrida, a fls. 117 e 118 dos autos, julgou extinta a instância de oposição deduzida pela
ora recorrente, por inutilidade superveniente da lide: artigo 287.º, alínea e) do Código de Processo Civil,
“ex vi” do artigo 2.º, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário, por ter entendido
que, estando em causa crédito tributário vencido em momento anterior à declaração de insolvência
da oponente e em face do disposto no n.º 1 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT) e do n.º 1 do artigo 88.º do Código da Insolvência e de Recuperação de Empresas
(CIRE), em face dos efeitos legais decorrentes da prolação da sentença declarativa de insolvência
da ora oponente: impossibilidade do prosseguimento da execução fiscal instaurada/revertida contra
aquela, conclui-se que, o objectivo da presente oposição – absolvição da ora oponente da instância
executiva – se encontra atingido, pelo que, não tem qualquer utilidade o prosseguimento da presente lide.
Insurge-se contra o assim decidido a recorrente, alegando que o que o artigo 88.º n.º 1 do CIRE
preceitua é a suspensão das execuções pendentes e não a sua extinção por inutilidade superveniente,
que o processo de insolvência singular, com pedido de exoneração do passivo restante não abrange o
“benefício” da exoneração os créditos tributários que o legislador expressamente afastou e que assiste,
pois, à recorrente o constitucional direito de ver apreciada e julgada a sua responsabilidade subsidiária no pagamento dos tributos ajuizados pelo tribunal recorrido (…) o que não é afastado pela sua
declaração de insolvência singular, pois a unidade do sistema jurídico e a sua harmonia impõe que a
sentença de insolvência singular da oponente, com pedido de exoneração do passivo restante, não seja
motivo jurídico para não ser julgado o apenso de oposição à execução fiscal onde se discute a culpa
da revertida no não pagamento dos tributos, imputando à decisão recorrida a violação dos artigos 88.º
n.º 1, 245.º n.º 2 ambos do CIRE, os artigos 2.º, alínea e), 151.º n.º 1 e 180.º do CPPT, o artigo 287.º,
alínea e) do Código de Processo Civil, o artigo 24.º da LGT e o artigo 9.º n.º 3 do Código Civil.
Vejamos.
Por Acórdão do passado dia 31 de Outubro, proferido no recurso n.º 374/12, sendo a recorrente a
mesma e concluindo as suas alegações nos exactos termos com que aqui também as remata, foi julgada
questão em tudo idêntica à que se coloca nos presentes autos salvo quanto ao tributo objecto do processo
executivo – ali IVA de 1999 a 2002 (cfr. a alínea b) do probatório aí fixado); aqui IRC relativo a 2007
(cfr. o n.º 1 da matéria de facto provada).
Ora, estando-se em ambos os casos perante tributos exigidos à executada por reversão anteriores à
sua declaração de insolvência e não havendo, num e noutro caso, quaisquer diferenças que justifiquem
que o julgado na passada semana se não reitere nesta - pois que o decidido merece plena adesão também
deste colectivo -, também aqui haverá que julgar procedente o recurso, pois que à recorrente assiste
razão quanto à não inutilidade superveniente da lide de oposição em razão da declaração de insolvência
da oponente, e ordenar a baixa dos autos à primeira instância para que prossigam.
Isto porque, como se consignou naquele Acórdão de 31 de Outubro, que com a devida vénia
passamos a transcrever:
«(…) na situação sub judice não estamos perante a instauração de uma nova execução após a
declaração de insolvência da Oponente, mas perante a possibilidade de prossecução de uma execução
fiscal para cobrança de dívidas vencidas antes de declarada a insolvência.
Esta possibilidade não pode ser liminarmente afastada, como resulta inequivocamente das citadas
disposições legais, maxime dos n.ºs 4 e 5 do art. 180.º do CPPT: cessado o processo de insolvência,
os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de oito dias ao respectivo órgão
da execução fiscal ou ao tribunal tributário, devolução que tem como finalidade a possibilidade de, em
caso de o insolvente adquirir bens, prosseguirem os processos para cobrança do que esteja em dívida
à Fazenda Pública, sem prejuízo das obrigações contratuais por esta assumidas no âmbito do processo
de recuperação e sem prejuízo também da prescrição da dívida exequenda.
Regressando ao caso sub judice, considerou o Juiz do Tribunal a quo, sem mais, que a declaração
de insolvência da Oponente (ora Recorrente) tem como efeito a impossibilidade do prosseguimento da
execução fiscal contra ela e, por isso, que se verifica a inutilidade superveniente da lide, a determinar
a extinção da instância, nos termos da alínea e) do art. 287.º do CPC.
Como é sabido, a inutilidade e a impossibilidade supervenientes da lide estão previstas como
causas de extinção da instância no art. 287.º, alínea e), do CPC, que logra aplicação subsidiária no

3319
processo judicial tributário, ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT. «A inutilidade ou impossibilidade
superveniente da lide dá-se quando, por facto ocorrido na pendência da instância, a pretensão do
autor não se pode manter, por virtude do desaparecimento dos sujeitos ou do objecto do processo,
ou se encontra fora do esquema da providência pretendida. Num e noutro caso, a solução do litígio
deixa de interessar – além, por impossibilidade de atingir o resultado visado; aqui, por ele já ter sido
atingido por outro meio» (JOSÉ LEBRE DE FREITAS, JOÃO REDINHA e RUI PINTO, Código de
Processo Civil Anotado, volume 1.º, anotação 3. ao art. 287.º, pág. 512).
Salvo o devido respeito, não vemos como considerar que a instância – na presente oposição à
execução fiscal – se tornou inútil.
Essa asserção só seria correcta caso estivesse demonstrado que os créditos exequendos lograram
pagamento no processo de insolvência ou que, por força deste, designadamente por força do acordo aí
obtido, os mesmos não mais podiam ser exigidos à Oponente, ora Recorrente.
Mas, como resulta do que deixámos já dito, não foi em face da verificação de qualquer uma dessas
situações que o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco julgou extinta a instância
por inutilidade superveniente da lide.
É certo que, declarada a insolvência da Executada por reversão, a execução fiscal no que a ela
respeita deve ser sustada. É também certo que, enquanto se mantiver a suspensão da execução fiscal,
ela não deve prosseguir e, se porventura o órgão de execução fiscal a fizer prosseguir, o executado
pode reagir contra essa prossecução.
Mas, se é certo que a execução fiscal não podia prosseguir contra a ora Recorrente enquanto o
processo de insolvência não estivesse findo, não pode afirmar-se peremptoriamente, em face dos elementos constantes dos autos, que não o pudesse após a cessão daquele processo.
Como deixámos já dito, tal possibilidade existe, ainda que apenas relativamente a bens adquiridos
posteriormente à declaração de insolvência e sem prejuízo das obrigações contraídas pela Fazenda
Pública no âmbito do processo de insolvência e da prescrição.
O despacho recorrido não ponderou quaisquer dessas circunstâncias e limitou-se a considerar
que estava já atingida a finalidade prosseguida pela oposição à execução fiscal, qual seja a extinção da
execução fiscal quanto à ora Recorrente.
Assim, sem necessidade de outros considerandos, concluímos que o despacho recorrido não pode
manter-se, pelo que o revogaremos e ordenaremos a devolução dos autos ao Tribunal a quo para aí
prosseguir a oposição à execução fiscal, se a tal nada mais obstar». (fim de citação)
É este o entendimento que também aqui adoptamos, pelas razões constantes do citado e transcrito
Acórdão, pelo que há-de concluir-se, por identidade de razões, que o recurso merece provimento, sendo
de revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1.ª instância para que prossigam.
- 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, revogar a decisão recorrida,
baixando os autos à 1.ª instância para aí prosseguirem, se nada mais obstar.
Sem custas.
Neto.

Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Indeferimento do pedido de apoio judiciário. Pagamento da taxa de justiça.
Sumário:
I — Resulta do artigo 24.º n.º 3 da Lei n.º 34/04, de 29 de Julho (Acesso ao Direito
e aos Tribunais) que o prazo de 10 dias de que dispõe o autor para pagamento
da taxa de justiça conta-se da data da notificação da decisão que indefira, em
definitivo, o seu pedido (de apoio judiciário);
II — Se nenhuma notificação anterior à que foi efectuada pelo Tribunal deu conhecimento ao mandatário constituído da impugnante do indeferimento do pedido de
apoio judiciário será a partir da data desta notificação do tribunal que haverá
que contar o prazo para pagamento da taxa de justiça;
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III — Não constando dos autos cópia da notificação da proposta de decisão de indeferimento do pedido ou informação certificada relativa ao seu conteúdo, não pode o
tribunal, com base em mera informação prestada pela Segurança Social, valorar
tal notificação para efeitos de se apurar da tempestividade do pagamento da taxa
de justiça;
IV — Não há, pois, fundamento para considerar que a taxa de justiça foi extemporaneamente paga, razão pela qual a decisão recorrida – que julgou extinta a instância
por impossibilidade superveniente da lide por falta de pagamento da taxa de justiça
no prazo legal – não pode manter-se.
Processo n.º 563/12-30.
Recorrente: Sandra Glória Teixeira Cardoso.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Consª. Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Sandra Glória Teixeira Cardoso, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 14 de Março de 2012, que julgou extinta a instância de impugnação por impossibilidade superveniente da lide em razão da verificação de
excepção dilatória inominada de falta de pagamento no prazo legal da taxa da taxa de justiça devida
na sequência do indeferimento de pedido de apoio judiciário.
A recorrente conclui as suas alegações nos seguintes termos:
I. A impugnação em nome do recorrente tem como valor da acção 17.829,34€, juntando aos autos
o comprovativo do requerimento do pedido de apoio judiciário.
II. A recorrente foi notificada por carta registada expedida em 23 de Agosto de 2011 do despacho
proferido pela Segurança Social, de proposta de decisão (audiência prévia) de indeferimento do pedido
de apoio judiciário que tinha apresentado para esta causa.
III. A recorrente pagou a taxa de justiça devida em 28 de Fevereiro de 2012, depois de ter sido
notificada pelo tribunal a quo, para comprovar o pagamento da taxa de justiça devida.
IV. O Tribunal a quo deveria ter considerado o pagamento da taxa de justiça devida, o que só
por si determinaria a impossibilidade de desentranhamento da petição inicial.
V. Por outro lado, sempre deveria o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel ter notificado
a ora recorrente para proceder ao pagamento da respectiva multa, notificação sem a qual não podia
ter ordenado o desentranhamento da petição inicial.
VI. Dito isto, e dando como aceite que o pedido de apoio judiciário tenha sido indeferido, nunca
poderá considerar-se que a notificação dessa decisão ocorreu em 23 de Agosto de 2011.
VII. A carta para notificar a requerente, ora recorrente, da proposta de decisão e para exercer o
direito de audiência foi registada em 23 de Agosto de 2011.
VIII. O que significa que essa notificação deve considerar-se como efectuada na data em que foi
entregue na morada do destinatário.
IX. A recorrente foi notificada da proposta de decisão do pedido de apoio judiciário e não da
decisão do pedido de apoio judiciário.
X. Ora, não se olvidando que a concreta proposta de decisão pudesse converter-se em decisão de
indeferimento do pedido de apoio judiciário, nunca poderá considerar-se que a recorrente foi notificada
da decisão final do procedimento de apoio judiciário em 23 de Agosto de 2011 (data de expedição), pela
simples razão de que “nessa” data apenas foi notificada da proposta de decisão do pedido de apoio
judiciário, proposta que nunca poderia converter-se em decisão definitiva antes de esgotado o prazo
para o exercício do direito de audiência, que foi fixado em dez dias úteis a contar da notificação.
XI. Não será por a lei dispensar a notificação da decisão final, no caso em que esta resulte da
mera proposta de decisão em virtude da falta de exercício do direito de audiência prévia, que se poderá considerar como data da notificação da decisão final aquela em que requerente foi notificada
da proposta de decisão.
XII. Nunca se poderá considerar como data de notificação da decisão final a data em que a
recorrente foi notificada do projecto de decisão, pois nessa data inexistia ainda decisão.
XIII. Ora, o pagamento da taxa de justiça devida foi paga pela recorrente em 28 de Fevereiro de
2012, ainda assim, a Meritíssima Juiz a quo entendeu estar perante uma excepção dilatória inominada.
XIV. Assim e em consequência do que se expressou deverá ser admitida a impugnação e revogado
a Sentença ora recorrida, porque a impugnante efectuou o pagamento da taxa de justiça devida.
XV. Sendo assim, não deveria o Mmo Juiz “a quo” rejeitar liminarmente a petição inicial, e de
acordo com o art. 110.º do n.º 2 do CPPT, “O juiz pode convidar o impugnante a suprir, no prazo a
designar, qualquer deficiência ou irregularidade”.
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XVI. Mas também, porque e como vimos, nessa situação, tal decisão não devia ter sido proferida
sem que, previamente tivesse sido dada à impugnante a oportunidade de, no prazo de 10 dias, efectuar
o pagamento do montante da multa de igual montante, sob cominação de recusa de recebimento da
petição inicial.
XVII. É que, e a cumprir-se o disposto no art.º 486.º-A, n.º 4, do CPC, deve a secretaria notificar
o interessado para, em dez dias, efectuar o pagamento da taxa de justiça acrescida de multa de igual
montante, não inferior a 1 UC nem superior a 5 UC.
XVIII. Não o tendo feito a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal, impunha-se que o Juiz
do mesmo tribunal tivesse ordenado essa notificação.
XIX. Assim sendo, e uma vez, que já se encontra junto aos autos o comprovativo da taxa de justiça
devida, fazendo apelo aos princípios do aproveitamento dos actos úteis já praticados e da proibição
de actos inúteis, e ainda do pro actione, deve a petição inicial ser admitida, prosseguindo os autos os
seus ulteriores termos.
TERMOS EM QUE e nos melhores de direito, e com suprimento de Vossas Excelências, deve o
presente recurso merecer provimento e, em consequência ser anulada a douta sentença recorrida, com
base nos fundamentos expostos.
Porém, como sempre V. Exa., farão sempre a acostumada, JUSTIÇA.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer
de fls. 93 e 94 dos autos no sentido de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou a decisão recorrida ao julgar extinta a instância de impugnação por
impossibilidade superveniente da lide em razão da verificação de excepção dilatória inominada de
falta de pagamento no prazo legal da taxa da taxa de justiça devida na sequência do indeferimento de
pedido de apoio judiciário.
5 – Apreciando
5.1 Da extinção da instância por falta de pagamento da taxa de justiça devida na sequência do
indeferimento do pedido de apoio judiciário
A decisão recorrida, reproduzindo o parecer do Ministério Público em 1.ª instância (a fls. 44 a
46 dos autos), declarou extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide, nos termos do
artigo 287.º e) do CPC, aplicável por força do disposto no artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo Tributário (cfr. decisão recorrida, a fls. 51 dos autos).
Fundamentou-se o decidido nos seguintes termos (fls. 49 e 50 dos autos):
«Nos termos dos artigos 1.º, n.ºs 1 e 2 do Regulamento das Custas Processuais, o processo judicial
tributário está sujeito a custas.
Nos termos do art. 3.º, as custas abrangem a taxa de justiça, os encargos e as custas de parte.
Nos termos do art. 13.º, n.º 1, a taxa de justiça é paga nos termos fixados pelo Código de Processo
Civil (CPC) e o seu pagamento é feito até ao momento da prática do acto processual a ela sujeito –
art. 14.º, n.º 1 do mesmo diploma legal.
A Impugnante não pagou a taxa de justiça devida, mas juntou o documento comprovativo do
pedido de Protecção Jurídica.
Resulta do disposto no art. 150ºA nº1 do CPC, quando a prática de um acto processual exija o
pagamento de taxa de justiça, nos termos fixados pelo Regulamento das Custas Processuais, deve ser
junto o documento comprovativo do seu prévio pagamento ou da concessão do benefício do apoio
judiciário.
A falta de junção do documento referido no n.º 1 não implica a recusa da peça processual, devendo a parte proceder à sua junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual sob pena de
aplicação das cominações previstas nos artigos 486ºA, 512ºB e 685ºD.
A impugnante foi notificada por carta registada expedida em 23 de Agosto de 2011 do despacho
proferido pela Segurança Social, de proposta de decisão (audiência prévia) de indeferimento do pedido
de apoio judiciário que tinha apresentado para esta causa.
A falta de resposta no prazo de 10 dias implicava o indeferimento do pedido de apoio judiciário.
A ora impugnante nada disse, pelo que o pedido de Protecção Jurídica foi considerado indeferido.
Nos termos do art. 24.º, n.º 3 da Lei 34/04 de 29 Junho, o Autor deve efectuar o pagamento da
taxa de justiça inicial no prazo de dez dias a contar da notificação da decisão que lhe indefira, em definitivo, o pedido de apoio judiciário, sob a cominação prevista no n.º 5 do art. 467.º do CPC (actual
art. 467.º, n.º 6 do CPC).
Tal cominação consiste no desentranhamento da petição inicial (neste sentido, cfr. Ac. do STA de
20/12/2006, processo 556/06).
A Impugnante não procedeu ao pagamento da taxa de justiça no prazo de que dispunha.
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A Fazenda Pública foi notificada para contestar em 22 de Setembro de 2011.
O indeferimento do pedido de apoio judiciário foi notificado à Impugnante antes da notificação
da Fazenda Pública para contestar.
Pelo que, nos termos do art. 467º, n.º 6, do CPC, a petição inicial devia ser desentranhada.
A Impugnante pagou a taxa de justiça devida em 28 de Fevereiro de 2012, depois de ter sido
notificada por este tribunal para comprovar que tinha pago a taxa de justiça devida.
Nos termos do disposto no art. 288.º, n.º 1, alínea e) do CPC, aplicável por força do disposto
no art. 2.º, alínea e), do CPPT, a falta de pagamento da taxa de justiça naquele prazo, configura uma
excepção dilatória inominada.»
Discorda do decidido a recorrente, concluindo a sua alegação nos termos supra reproduzidos, e
pedindo, a final, que uma vez, que já se encontra junto aos autos o comprovativo da taxa de justiça
devida, fazendo apelo aos princípios do aproveitamento dos actos úteis já praticados e da proibição
de actos inúteis, e ainda do pro actione, deve a petição inicial ser admitida, prosseguindo os autos os
seus ulteriores termos.
Vejamos.
A decisão recorrida, não fixando embora o probatório relevante para a decisão da excepção suscitada pelo Ministério Público, julgou extinta a instância de impugnação por impossibilidade superveniente da lide em razão da falta de pagamento no prazo legal da taxa de justiça devida na sequência
do indeferimento do pedido de apoio judiciário.
Como resulta da fundamentação da decisão, supra transcrita na sua integralidade, terá o tribunal
“a quo” entendido que a taxa de justiça devida na sequência do indeferimento do pedido de apoio
judiciário deveria ter sido paga em momento – não concretizado – anterior aquele em que o foi efectivamente - 28 de Fevereiro de 2012 – pois que a impugnante foi notificada por carta registada expedida em 23 de Agosto de 2011 do despacho proferido pela Segurança Social, de proposta de decisão
(audiência prévia) de indeferimento do pedido de apoio judiciário que tinha apresentado para esta
causa, a falta de resposta no prazo de 10 dias implicava o indeferimento do pedido de apoio judiciário
e a ora impugnante nada disse, pelo que o pedido de Protecção Jurídica foi considerado indeferido e
dispõe o artigo 24.º n.º 3 da Lei n.º 34/04, de 29 de Julho que o Autor deve efectuar o pagamento da
taxa de justiça inicial no prazo de dez dias a contar da notificação da decisão que lhe indefira, em
definitivo, o pedido de apoio judiciário, sob a cominação prevista no n.º 5 do art. 467.º do CPC (actual
art. 467.º, n.º 6 do CPC).
Sucede, porém, que, como resulta do transcrito artigo 24.º n.º 3 da Lei n.º 34/04, de 29 de Julho
(Acesso ao Direito e aos Tribunais) o prazo de 10 dias de que dispõe o autor para pagamento da taxa
de justiça conta-se da data da notificação da decisão que indefira, em definitivo, o seu pedido (de
apoio judiciário), data esta que não se encontra apurada nos presentes autos, pois que, ao que parece,
nenhuma notificação anterior à que foi efectuada pelo Tribunal em 17 de Fevereiro de 2012 (a fls. 36
dos autos) deu conhecimento ao mandatário constituído da impugnante do indeferimento do pedido
de apoio judiciário.
Ora, a ser assim, tendo a taxa de justiça sido paga em 27 de Fevereiro de 2012, conforme se
consigna na decisão recorrida e resulta do comprovativo de pagamento de fls. 40 dos autos, haverá
que concluir que o foi dentro dos dez dias subsequentes à notificação pelo Tribunal do indeferimento
definitivo do pedido, não havendo fundamento para considerar que o foi extemporaneamente, razão
pela qual não pode a decisão recorrida manter-se.
Não se desconhece que, segundo informação prestada pelo Centro Distrital do Porto do Instituto
da Segurança Social ao Tribunal (a fls. 33 e 34 dos autos), após promoção do MP no sentido de obter
tal informação (a fls. 30), a impugnante - que não o seu mandatário - terá sido notificada por correio
registado de uma proposta de decisão (Audiência Prévia) de Indeferimento em 23/08/2011 e que a
Segurança Social considera que, atento o disposto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de
Julho, com as alterações introduzidas pela lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto e do art. 91.º n.ºs 1 a 3 do
Código de Procedimento Administrativo, a proposta de decisão se converteu em decisão definitiva
(indeferimento) ocorrendo tal no 1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo de resposta, não se procedendo a qualquer outra notificação.
Sucede, porém, que não consta dos autos cópia de tal notificação ou informação sobre o exacto
teor da mesma, desconhecendo-se, designadamente, qual o prazo concedido à requerente para, querendo, se pronunciar sobre a proposta de indeferimento (sabido que, nos termos legais, o prazo para
audiência prévia não pode ser inferior a 10 dias, nos termos do n.º 1 do artigo 100.º do CPA), elemento
essencial para se poder determinar a partir de que momento a proposta de indeferimento se converteu
em decisão definitiva e bem assim se dela consta ou não referência expressa a tal cominação, pois que
nos termos do n.º 3 do artigo 23.º da lei n.º 34/2004 sem que da notificação conste tal referência esta
não poderá ser aplicada.
Não tinha, pois, o Tribunal a quo elementos que lhe permitiam decidir no sentido da extemporaneidade do pagamento da taxa de justiça, antes tal pagamento se deve ter por tempestivo, considerando
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que foi efectuado no prazo de 10 dias contado da notificação efectuada pelo Tribunal em 17 de Fevereiro de 2012 (a fls. 36 dos autos) que deu conhecimento ao mandatário constituído do indeferimento
do pedido de apoio judiciário.
A decisão recorrida que assim não entendeu não pode, pois, manter-se, merecendo provimento
o recurso.
– Decisão –
6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
julgando tempestivo o pagamento da taxa de justiça efectuado, baixando os autos ao tribunal a quo
para que prossigam, se a tal nada mais obstar.
Sem custas, pois a Fazenda Pública não contra-alegou.
Neto.

Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Taxa. Utilização de domínio público. Legalidade concreta. Legalidade abstracta.
Sumário:
I — A alegação de inexistência dos pressupostos para a incidência objectiva das taxas
de cuja liquidação emerge a dívida exequenda e a alegação de erro na quantificação
dessas mesmas taxas, inserem-se já na apreciação da legalidade, em concreto, da
liquidação da dívida exequenda, matéria cuja apreciação está vedada em sede de
oposição (cfr. alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT).
II — Embora se questione que a contraprestação pela utilização de espaço que integrava domínio público e posteriormente deixou de o integrar, pudesse operar por
via de taxa devida por tal utilização, este tributo não se transmuta em imposto
se, perante efectiva e posterior utilização “de facto” daquele espaço, foi operada
uma correspondente liquidação a título de taxa; nem a discussão sobre o eventual
erro nos pressupostos desta é legalmente possível em sede de oposição à execução
fiscal, por se traduzir em apreciação da legalidade em concreto da liquidação da
dívida exequenda.
Processo n.º 564/12-30.
Recorrente: Tirtife — Terminais de Aveiro, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Tirtife — Terminais de Aveiro, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença
que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, julgou improcedente a oposição que
deduziu à execução fiscal contra si instaurada para cobrança de taxas APA (Administração do Porto
de Aveiro, S.A.).
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
25. O litígio sub judice tem origem numa profunda discordância da Recorrente quanto à exigibilidade do pagamento, sem quaisquer limites ou restrições, das rendas relativas à concessão do uso
privativo de uma parcela do domínio público no Porto de Aveiro. 26. Uma parcela de terreno que foi
utilizada para instalação e exploração de um “terminal TIR de mercadorias” e que, por isso, dava origem
ao pagamento de rendas à entidade concedente, a APA.
27. Acontece que tal concessão do uso privativo da parcela dominial em causa foi prejudicada, em
larga medida, pela intervenção realizada ao abrigo do Programa Polis — Programa de Requalificação
Urbana e Valorização Ambiental das Cidades.
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28. Uma intervenção que teve lugar na cidade de Aveiro e que veio a resultar para a ora Recorrente,
em primeira instância, numa proibição de construção, reconstrução ou ampliação de edifícios no terreno
objeto da concessão e, algum tempo volvido, na própria extinção da concessão.
29. Factos dos quais não foram, no entender da ora Recorrente, extraídas as devidas consequências tributárias, continuando as rendas a ser liquidadas nos mesmos exatos termos em que tal vinha
ocorrendo no passado, não obstante a extinção da concessão.
30. O fundamento apresentado na decisão recorrida para habilitar esse comportamento é fácil
de enunciar: a Recorrente manteve-se, “de facto”, na área concessionada até Setembro de 2004 o que
em si mesmo prejudicaria, sem mais, a pretensão da Recorrente em não pagar a totalidade dos valores
reclamados pela APA. Um argumento singelo mas que esquece, no entanto, o impacto direto e indireto
que aquelas limitações legais acarretaram.
31. É que o valor da concessão tem um valor económico que não pode estar desligado das circunstâncias concretas em que a utilização dos bens do domínio público é efetuada. Não saber se no dia
seguinte a utilização do espaço pode continuar a ser efetuada tem, como não poderia deixar de ser, um
impacto no valor económico da utilização do espaço.
32. Trata-se, para o efeito, da própria continuidade das operações da Recorrente que, dessa forma,
está a ser colocada em causa. Um aspeto que em circunstância alguma pode ser negligenciado mas que,
no caso em apreço, foi total e integralmente ignorado pela decisão do tribunal “a quo”.
33. Pelo que há um “quantum” das rendas que corresponde, de forma clara, a um imposto oculto,
uma vez que lhe falta o elemento fundamental da taxa, a sinalagmaticidade.
34. Daí que as rendas encerrem, em parte, uma verdadeira natureza fiscal, ficando nesses termos
a sua criação sujeita ao princípio da legalidade tributária, ou seja, adstrita à reserva de lei em sentido
formal, prevista nos artigos 103º/2, 165º e 198º da Constituição da República Portuguesa. Regras que
não foram, claro está, respeitadas no caso em apreço.
Termina pedindo que o recurso seja julgado procedente e seja, consequentemente, revogada a
sentença recorrida, julgando-se a oposição procedente.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. Matéria controvertida:
- Se as rendas pagas pela utilização de concessão para uso privativo de uma parcela de domínio
público no Porto de Aveiro onde a recorrente instalou e explorou até Setembro de 2004 um terminal
TIR de mercadorias, assumem apenas em parte a natureza de taxas;
- se é de entender estarem as mesmas prejudicadas pela intervenção realizada ao abrigo do “Programa Polis”;
- se as referidas taxas têm a natureza de imposto oculto, pelo que a sua criação devia ter ocorrido
por lei formal da Assembleia da República, nos termos previstos nos arts. 103º/2, 165º e 198º da C.R.P..
Defende-se na sentença recorrida que as taxas em causa são devidas, em face do previsto no art. 18º
do Dec.-Lei nº468/71, de 5/11, concessão de uso privativo de uma parcela dominial, disposição que
remete para o que resulta ainda das tarifas aplicáveis.
E que a tal não impedirá a extinção da concessão de serviço público operada pelo Dec.-Lei
n.º 330/2000, de 27/12, nem que por este tenham deixado de ser considerados o bem em causa do domínio público, em face da existência posterior de uma situação de facto desse tipo, sendo de rejeitar,
por isso, a existência de um imposto oculto.
2. Posição que se defende:
a. Fundamentação.
É certo que o montante das referidas rendas é diferente do que foi liquidado, a título de taxas.
O que está em causa nos presentes autos são estas últimas, cujo montante ascende a € 555.826,84,
liquidadas a esse título, e respectivos juros, e em dívida à Administração do Porto de Aveiro.
Aliás, tais taxas são devidas quer pela utilização de contador de água e pela ocupação de terrenos
marginais de domínio público marítimo.
É certo que as mesmas foram ainda liquidadas de acordo com o “decorrente” do dito contrato de
concessão, conforme ficou expresso no ponto 12 da matéria de facto e documento de fls. 182 e 183
para que se remete.
Após a invocada “intervenção” realizada ao abrigo do dito “Programa Polis”, e a que se refere até
o que ficou a constar do ponto 5, não só se extinguiu a dita concessão, como os ditos terrenos deixaram
de integrar o domínio público.
No entanto, o decidido obtém ainda sustentação no facto da ora recorrente ter continuado a explorar
o dito terminal até Setembro de 2004, cedendo espaços a terceiros, conforme ficou ainda expresso no
ponto 6 da matéria de facto.
A questão da inconstitucionalidade faz algum sentido relativamente a taxas aplicadas posteriormente à Constituição da República Portuguesa (C.R.P.), na versão aprovada pela Revisão Constitucional
de 1997.
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Com efeito, após esta, passou a prever-se reserva parlamentar quanto ao “regime geral das taxas”,
matéria relativamente à qual a C.R.P. era anteriormente omissa.
No entanto, em face do que veio a ser previsto no art. 4º n.º 2 da Lei Geral Tributária (L.G.T.), as
mesmas podiam continuar a ser aplicadas, desde que tenha ocorrido a contraprestação de um serviço,
a utilização de um bem do domínio público ou mesmo a remoção de um obstáculo jurídico, o qual
teve de ser afastado para que a referida actividade portuária pudesse continuar ainda a ser exercida no
local pela recorrente.
No caso a sua aplicação ocorreu com o fundamento legal do art. 7º n.º 4 do Dec.-Lei n.º 273/2000,
de /11, o qual aprovou o Regulamento de Tarifas da APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A..
Segundo a concepção doutrinária existente quanto à distinção entre taxa e imposto, a jurisprudência do S.T.A. tem vindo ainda a admitir que a tarifa se enquadre no conceito de taxa que não no de
imposto — assim, entre outros, o acórdão de 27-6-07, processo n.º 0236/07.
b. Síntese conclusiva.
Assim, parece ser de concluir, em síntese, que, em face do alegado, não é de afastar que as taxas
em causa estejam de acordo com o legal e constitucionalmente exigível, nomeadamente, por corresponderem a um serviço prestado, à utilização de um bem do domínio público ou à remoção de um obstáculo
jurídico, de acordo com o que as distingue dos impostos e com o que veio a ser previsto no art. 4º n.º 2
da LG.T., de que decorre ser o recurso de improceder, confirmando-se o decidido.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A oponente, “Tirtife — Terminais de Aveiro, S.A.”, em 10/3/1992, celebrou com a “Junta Autónoma do Porto de Aveiro”, o contrato que consta a fls. 56/65 que se dá por reproduzido, mediante o
qual obteve a concessão do uso privativo de uma parcela do domínio público marítimo com a área de
132.000 m2 no Porto de Aveiro, pelo prazo de 30 anos, para instalação e exploração de um “terminal
TIR de mercadorias”.
2. O contrato identificado em 1 foi outorgado na sequência da Portaria do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, de 18/1/89, publicada no Diário da República, II Série, de 28/1/89, rectificada
por Portaria do Secretário de Estado de 17/9/90, publicada no Diário da República, II Série, de 2/1/90,
e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/91,de 29/5/91, publicada no Diário da República, II
Série, de 21/6/91.
3. A “Junta Autónoma do Porto de Aveiro”, por via do DL n.º 339/98, de 3/11, foi transformada
em “APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A.”, sociedade anónima de capitais exclusivamente
públicos, que sucedeu àquela entidade e continuou a sua personalidade, tendo conservado a universalidade
dos seus bens, direitos e obrigações integrantes da sua esfera jurídica no momento da transformação.
4. Os terrenos abrangidos pelo Contrato de Concessão celebrado com a oponente em 10/3/92,
identificados em 1, foram abarcados na zona de intervenção do Programa Polis de Aveiro — Programa
de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, criado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 26/2000, e passaram a estar sujeitos às medidas preventivas destinadas a salvaguardar as
execuções das intervenções previstas no âmbito do Programa Polis aprovadas pelo DL n.º 119/2000,
de 4/7, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo DL n.º 203-B/2001, de 24/7 e pelo DL
n.º 103/2002, de 12 4.
5. O DL n.º 330/2000, de 27/12, extinguiu as concessões e os direitos de uso privativo de bens
dominiais nas zonas de intervenção do Programa Polis, e desafectou do domínio público esses mesmos
bens, nomeadamente as parcelas de terreno identificadas em 1. 6. A oponente manteve a exploração do
terminal TIR instalado nos terrenos concessionados, e auferiu as remunerações devidas pela cedência
de espaços a terceiros, até Setembro de 2004.
7. Em Novembro de 2001, a “APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A.”, remeteu à oponente
o documento de fls. 77 que se dá por reproduzido, mediante o qual indeferiu o pedido de licenciamento
formulado pela oponente para construção de um edifício administrativo e de exposição, conforme
8. A “APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A.” remeteu à oponente o documento que
consta a fls. 87/89 que se dá por reproduzido, datado de 31/8/2005, no qual lhe exigiu o pagamento de
€ 398.292,80, sendo € 280.292,80, referente aos períodos de Maio de 2003 a Setembro de 2004, e €
109.031,00 pelos meses referentes a rendas anteriores ao processo de recuperação da Tirtife, sob pena
de cobrança coerciva.
9. A oponente remeteu à “APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A.” o documento que
consta a fls. 91/92 que se dá por reproduzido.
10. Dão-se por integralmente reproduzidos os documentos de fls. 94/99, 100/101, e 102/103.
11. A oponente, em 12/7/2004, intentou acção administrativa contra “Aveiropolis — Sociedade
para o desenvolvimento do Programa Polis em Aveiro, S.A.”, nos termos e com os fundamentos que
consta do documento de fls. 104/175 que se dá por reproduzido.
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12. Em 11/5/2006 foi instaurado o Processo de Execução Fiscal n.º 0051200681013637, contra “Tirtife — Terminais de Aveiro, S.A.”, com vista à cobrança de dívidas provenientes de Taxa de
contador de água de Maio de 2003 a Setembro de 2004, Taxa de Ocupação de Terrenos Marginais do
Domínio Público Marítimo de Maio de 1994 a Setembro de 1995 e de Maio de 2003 a Setembro de
2004, decorrentes do Contrato de Concessão outorgado em 10/3/1992 com “APA — Administração do
Porto de Aveiro”, acrescidos de juros de mora, no montante global de € 555.826,84, conforme certidão
de fls. 182/183.
13. A oponente foi citada em 9/6/2006, mediante carta registada com aviso de recepção.
14. A presente oposição foi instaurada em 11/7/2006.
3.1. A recorrente deduziu a presente oposição invocando:
- a invalidade da citação por não conter os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação;
- inexistência de título que justifique a cobrança à oponente das rendas face à extinção da concessão
e inconstitucionalidade das mesmas por se tratar de um “imposto oculto”, inexistindo a utilização do
bem público e o elemento fundamental da taxa — a sinalagmaticidade;
- ilegitimidade da pessoa citada por não figurar no título e não ser responsável pelo pagamento
da dívida, dado que após a extinção da concessão quem sucedeu na posição da antiga concessionária
foi a AveiroPolis. que a partir de Setembro de 2004 passou a ocupar o terminal;
- falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade por nunca ter sido notificada
do acto tributário;
- ilegalidade da liquidação da dívida exequenda em virtude da lei não assegurar meio judicial de
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, pois a “APA - Administração do Porto de Aveiro,
S.A.”, não estava dispensada de comunicar à oponente o projecto de decisão e a sua fundamentação.
- a necessidade de suspensão da execução dado que a decisão está dependente de outra acção já
proposta em que pediu indemnização pelos investimentos realizados na concessão e pelos prejuízos
decorrentes da extinção da concessão, sendo de proceder à compensação de créditos, pois os montantes
em causa na execução devem ser compensados com os créditos da Tirtife sobre o Estado.
3.2. A sentença apreciou cada um destes fundamentos de oposição invocados, tendo concluído
pela respectiva improcedência.
Nomeadamente, entendeu a sentença que:
a) Não ocorre a invalidade da citação por não conter os elementos essenciais da liquidação, dado
que a oponente foi citada com base na certidão emitida pela “APA — Administração do Porto de
Aveiro, S.A.”, da qual consta a natureza e proveniência da dívida, “Taxa de contador de água de Maio
de 2003 a Setembro de 2004 e Taxa de Ocupação de Terrenos Marginais do Domínio Público Marítimo
de Maio de 1994 a Setembro de 1995 e de Maio de 2003 a Setembro de 2004, de acordo com o art. 8º
do Contrato de Concessão de 10/03/1992”, com expressa menção dos montantes da dívida, das datas
a partir das quais são devidos juros de mora.
b) Não ocorre a invocada ilegitimidade por a pessoa citada não figurar no título, dado que, como
da dita certidão executiva se vê, é a oponente quem nela figura como devedora e o título é emitido com
base no contrato celebrado.
c) Não ocorre a falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade, dado que não existe
uma liquidação, mas tão só a extracção de certidão face à verificação do não pagamento das taxas
devidas, sendo que também não ocorre a alegada falta de notificação do acto tributário, nem foram
coarctados direitos de defesa à oponente, porquanto a partir da notificação para proceder ao pagamento
em falta a executada poderia lançar mão dos meios previstos na lei, nomeadamente deduzir impugnação
judicial.
d) Não há que proceder à suspensão destes autos por pender a alegada causa prejudicial, dado
que, embora a oponente tenha alegado que pediu uma indemnização pelos investimentos realizados na
concessão e pelos prejuízos decorrentes da extinção da concessão, na respectiva acção (Acção Administrativa Comum Ordinária, que corre termos no TAF de Aveiro sob o n.º 895/04.9BEVIS) não está em
causa qualquer pagamento devido à “APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A.” pela utilização do
domínio público, que nem sequer é parte nesses autos, mas tão só o valor da indemnização que a Aveiro
Polis deve pagar à oponente pela cessação da concessão, entidade distinta da “APA — Administração do
Porto de Aveiro, S.A.”, pelo que a decisão final naqueles autos em nada afecta, nem prejudica a decisão
a proferir na presente oposição, em que está em causa entidade distinta. E nem, consequentemente, se
coloca o problema de eventual compensação de créditos pois estão em causa entidades distintas.
e) Embora a oponente alegue a inexistência de título que justifique a cobrança de rendas, face
à extinção da concessão e inconstitucionalidade por se tratar de um imposto oculto (por inexistir a
utilização do bem público, elemento fundamental à qualificação como taxa — dado o sinalagma que
necessariamente tem que existir entre as quantias exigidas e a utilização do bem público, e a sujeição da
criação de impostos ao princípio da legalidade e reserva de lei) é manifesto que os pagamentos aqui em
causa assumem a natureza de taxa, enquanto contrapartida pelo uso da parcela em causa, qualificação
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que não se altera pela desafectação daquela parcela, sendo que a extinção da concessão pode implicar
que tais quantias não sejam devidas se a oponente tiver sido privada desse uso, mas não alteram a sua
natureza de taxa para imposto por esse facto, sendo que a própria oponente aceita (no artigo 155º da
PI) que a utilização e exploração da área concessionada se manteve “de facto”, apesar de severamente
limitada, até finais de Setembro de 2004.
Assim, a utilização efectiva do espaço dominial público implica necessariamente o pagamento
das correspondentes taxas tributárias, estreitamente unidas pelo sinalagma apontado, nos termos do
art. 24º do DL n.º 468/71, de 5/11 e sendo que, tratando-se de uma taxa, carece de sentido a invocada
inconstitucionalidade, com base na falta de intervenção do órgão deliberativo (Assembleia da República)
competente para a criação de tais tributos, conforme impõem as normas conjugadas dos arts 103º, n.º 2,
165º, n.º 1, alínea i) e 198º da CRP.
3.3. A recorrente não questiona o decido quanto às invocadas (i) invalidade da citação por não
conter os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação, (ii) ilegitimidade por não
figurar no título, (iii) falta de notificação da liquidação do tributo no prazo da caducidade e falta de
notificação do acto tributário e (iv) suspensão da execução por prejudicialidade.
Na verdade, os erros de julgamento que no presente recurso e de acordo com as respectivas Conclusões a recorrente imputa à sentença podem resumir-se às questões seguintes:
- saber se as (taxas) rendas pagas (relativas ao período decorrido entre Maio de 2003 e Setembro
de 2004) pela utilização de concessão para uso privativo da questionada parcela de domínio público
no Porto de Aveiro onde a recorrente instalara e explorou até Setembro de 2004 um terminal TIR de
mercadorias, assumem a natureza de taxas;
- saber se a incidência de tais taxas ficou prejudicada pela intervenção realizada ao abrigo do
“Programa Polis”;
- saber se as mesmas taxas têm a natureza de imposto oculto, pelo que a sua criação estaria subordinada à exigência de lei formal da Assembleia da República, nos termos previstos nos arts. 103º/2,
165º e 198º da CRP.
São estas, portanto, as questões a decidir.
Vejamos.
4.1. Os fundamentos de oposição à execução fiscal legalmente admissíveis estão enunciados no
art. 204º do CPPT.
No caso, e como consta da respectiva certidão executiva (cfr. fls, 182 e n.º 12 do Probatório) as
quantias exequendas emergem de:
- Taxas de contador de água, de Maio de 2003 a Setembro de 2004;
- Taxas de ocupação de terrenos marginais do domínio público marítimo (de acordo com o art. 8º
do contrato de concessão de 10/3/1992), referentes aos períodos de:
- Maio de 1994 a Setembro de 1995;
- Maio de 2003 a Setembro de 2004;
- Respectivos juros de mora.
E tais quantias são alegadamente devidas à exequente APA - Administração do Porto de Aveiro.
S.A. (entidade que, por via do DL n.º 339/98, de 3/11, sucedeu à Junta Autónoma do Porto de Aveiro).
Ora, se quanto às taxas relativas ao contador de água nenhuma questão vem suscitada, já no que
respeita às taxas relativas à ocupação de terrenos do domínio público e ao período decorrido de Maio de
2003 a Setembro de 2004, a recorrente alega, como se viu, que a sentença sofre de erro de julgamento
por não ter extraído «as devidas consequências tributárias» da circunstância de a concessão do uso
privativo da parcela dominial em causa ter sido prejudicada pela intervenção realizada ao abrigo do
Programa Polis — Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, da qual
resultou, num primeiro momento, a proibição de a recorrente (concessionária) construir, reconstruir ou
ampliar edifícios no terreno objecto da concessão e, posteriormente, a própria extinção da concessão.
E mais alega que apesar de a sentença também ter considerado que as quantias são devidas por a
recorrente (concessionária) se ter mantido, «de facto», na área concessionada até Setembro de 2004,
estamos perante um argumento que esquece o impacto directo e indirecto que aquelas limitações legais
acarretaram, até porque as rendas (taxas) continuaram a ser liquidadas nos mesmos exactos termos em
que tal vinha ocorrendo no passado, não obstante a extinção da concessão.
E desta alegação a recorrente retira, além do mais, também a conclusão de que as ditas taxas têm
a natureza de imposto oculto, pelo que a sua criação estaria subordinada à exigência de lei formal da
Assembleia da República, nos termos previstos nos arts. 103º/2, 165º e 198º da CRP.
4.2. Refira-se desde já que esta última alegação (recondutível à invocada ilegalidade por inconstitucionalidade) poderia, em princípio, lograr enquadramento na alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT,
como fundamento de oposição (ilegalidade em abstracto), visto que, ao invocar-se que, face à extinção
da concessão, se está perante um verdadeiro imposto oculto e, por isso, ocorre inconstitucionalidade,
por violação da reserva relativa de competência legislativa da AR, está, no fundo, a invocar-se a ine-
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xistência da taxa na lei em vigor à data dos factos, ou seja, uma ilegalidade em abstracto, fundamento
subsumível à previsão daquele normativo.
E neste âmbito, a sentença entendeu que a oposição não pode proceder, visto ter concluído que se
está perante uma verdadeira taxa, afastando assim a falada inconstitucionalidade.
4.3. E na verdade as taxas em execução e nesta parte questionadas (pela ocupação de terrenos
marginais de domínio público marítimo, relativamente ao período decorrido de Maio de 2003 a Setembro de 2004) e a inerente liquidação, estão formalmente suportadas no disposto nos arts. 18º e 24º do
DL n.º 468/71, de 5/11, bem como no art. 8º do contrato de concessão, este referido e invocado, aliás,
na própria certidão executiva. (1)
Sendo que também as als. a) e d) do n.º 2 do art. 3º do DL n.º 339/98, de 3/11 (que transformou
a JAPA em sociedade anónima de capitais públicos, passando a denominar-se APA - Administração
do Porto de Aveiro, S.A.), atribuem a esta entidade competência para «Atribuição de usos privativos e
definição do respectivo interesse público para efeitos de concessão, relativamente aos bens do domínio
público que lhe está afecto, bem como à prática de todos os actos respeitantes à execução, modificação
e extinção da licença ou concessão» e para a «Fixação das taxas a cobrar pela utilização dos portos,
dos serviços neles prestados e pela ocupação de espaços dominiais ou destinados a actividades comerciais ou industriais»; e o n.º 1 do art. 4º do mesmo diploma prevê, igualmente, que, na sua área de
jurisdição, a APA «pode conceder licenças para a execução de obras directamente relacionadas com
a sua actividade e cobrar as taxas inerentes às mesmas», sendo que também a alínea s) do art. 10º dos
Estatutos (publicados em anexo a tal DL) atribui competência ao respectivo conselho de administração
para «Cobrar e arrecadar as receitas provenientes da exploração dos portos e todas as outras que
legalmente lhe pertençam (...)».
Sucede, porém, que, como vem provado, os terrenos a que se refere o contrato de concessão
foram abrangidos pela zona de intervenção do Programa Polis de Aveiro (passando a estar sujeitos às
medidas preventivas destinadas a salvaguardar as execuções das intervenções previstas no âmbito do
Programa Polis aprovadas pelo DL n.º 119/2000, de 4/7, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo DL n.º 203-B/2001, de 24/7 e pelo DL n.º 103/2002, de 12/4), e que o DL n.º 330/2000, de 27/12,
extinguiu as concessões e os direitos de uso privativo de bens dominiais nas zonas de intervenção
desses Programas Polis, desafectando, até, do domínio público esses mesmos bens, nomeadamente as
parcelas de terreno aqui em questão.
Vindo, igualmente, provado que a recorrente manteve, ainda assim, até Setembro de 2004, a exploração do terminal TIR instalado nos terrenos anteriormente concessionados, e auferiu as remunerações
devidas pela cedência de espaços a terceiros.
Ora, os arts. 1º e 2º do citado DL n.º 330/2000, de 27/12, regulando matéria sobre a extinção de
concessões dos direitos de uso privativo de bens dominiais, dispõem o seguinte:
«Artigo 1º - Extinção de concessões e dos direitos de uso privativo de bens dominiais
1 - São extintas todas as concessões de obras públicas, de serviço público e de exploração de
bens dominiais, bem como todos os direitos de uso privativo, constituídos sobre bens imóveis situados
nas zonas de intervenção aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 119/2000, de 4 de Julho, e que respeitem ao
domínio público marítimo e ao domínio público hídrico.
2 — São da responsabilidade das sociedades gestoras das intervenções do Programa Polis as
indemnizações que, nos termos dos contratos de concessão referidos no número anterior, forem devidas em consequência da extinção das mencionadas concessões, bem como as indemnizações que, nos
termos do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, forem devidas pela extinção das concessões de
uso privativo.
3 — As obras realizadas pelos titulares de licenças ou concessões de uso privativo que tenham a
natureza de instalações desmontáveis são removidas pelos respectivos proprietários no prazo que lhes
for estabelecido pela respectiva sociedade gestora da intervenção do Programa Polis.
4 — As obras realizadas pelos titulares de uso privativo que tenham a natureza de instalações fixas
ou de benfeitorias em instalações públicas tornam-se propriedade do Estado, em caso de concessão,
e são demolidas pelo respectivo titular no prazo que lhe for estabelecido pela respectiva sociedade
gestora da intervenção do Programa Polis, em caso de licença, excepto notificação em contrário
efectuada pela referida sociedade sem direito a qualquer indemnização ao titular.
5 — Sendo os demais contratos de concessão referidos no n.º 1 omissos relativamente ao destino
dos bens afectos ou integrados na concessão, estes revertem, em consequência da extinção da concessão, para o Estado.
Artigo 2º - Desafectação do domínio público
São desafectados do domínio público do Estado os bens imóveis referidos no n.º 1 do artigo 1º
do presente diploma, os quais continuam sob jurisdição da pessoa colectiva pública a cujo domínio
estavam sujeitos.»

3329
Daqui resultando, portanto, que a concessão ao abrigo da qual estão a ser exigidas as taxas em
questão (de Maio 2003 a Setembro de 2004), está extinta desde a data da entrada em vigor deste DL
n.º 330/2000, de 27/12.
Porém, a extinção da concessão também não implica, «a se» e no plano abstracto, a inexistência das
ditas taxas, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, até porque os bens imóveis
desafectados do domínio público do Estado continuaram sob a jurisdição da pessoa colectiva pública a
cujo domínio estavam sujeitos — cfr. o supra transcrito art. 2º do DL n.º 330/2000, de 27/12.
Com efeito, a denominada ilegalidade abstracta (ou absoluta) da liquidação prevista nesse normativo é a ilegalidade derivada de vício da própria norma aplicada no acto, vício que é independente
do conteúdo do concreto acto impugnado: «na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita,
não sendo, por isso, a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do
circunstancialismo em que o acto foi praticado». (2)
A extinção da concessão poderá contender, eventualmente, com a legalidade concreta da liquidação das taxas aqui questionadas e em execução (por alegado erro nos pressupostos de facto para a
respectiva liquidação, já que, relativamente a essas taxas — as relativas ao período de Maio de 2003 a
Setembro de 2004 - a concessão se extinguira), mas não implica, claramente, a ilegalidade da própria
lei aplicada (os arts. 18º e 24º do DL nº468/71, de 5/11), ou seja uma ilegalidade abstracta subsumível
ao fundamento de oposição previsto na alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.
4.4. Por outro lado, a extinção da concessão também não transmuta a taxa em imposto (oculto,
segundo a alegação da recorrente).
Dando por adquiridas as inúmeras reflexões doutrinárias e jurisprudenciais produzidas sobre a
matéria atinente à distinção entre imposto e taxa [ou seja, que ambos constituem receitas públicas coactivamente impostas, mas enquanto o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral,
sem carácter de sanção, exigida pelo Estado com vista à realização de fins públicos» (3) 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», (4) pressupondo, pois, 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 (5)], ressalta na definição legal e doutrinal da taxa a individualização de um aspecto estrutural
da mesma (a sinalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da
sua cobrança. Relação sinalagmática essa que, 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».
E decorrendo do n.º 2 do art. 4º da LGT (e já anteriormente se entendia) que as taxas podem ter
por fundamento a utilização de um bem do domínio público, (6) constata-se que, no caso, a entidade
exequente procedeu à liquidação e cobrança das taxas questionadas, (7) apesar de aquele requisito (utilização do domínio público) já não se verificar à data da liquidação (como se viu, o DL n.º 330/2000,
de 27/12, além de extinguir as concessões e os direitos de uso privativo de bens dominiais nas zonas de
intervenção dos Programas Polis, também desafectou do domínio público esses bens, nomeadamente
as parcelas de terreno aqui em questão), vindo, igualmente, provado que a recorrente manteve, ainda
assim, até Setembro de 2004, a exploração do terminal TIR instalado nesses terrenos anteriormente
concessionados, e que auferiu remunerações pela cedência de espaços a terceiros [ela própria aceita (no
artigo 155º da PI) que utilização se manteve “de facto”, apesar de limitada, até àquela data].
Ora, independentemente da questão de saber se a própria entidade exequente (a APA) detinha, ainda,
relativamente ao período de Maio de 2003 a Setembro de 2004 e face ao disposto no DL n.º 330/2000,
a competência para proceder à apontada liquidação (e, consequentemente, também para extrair o título
executivo correspondente), o que é verdade é que, por um lado, tal liquidação foi efectuada e, por outro
lado, a recorrente também manteve a utilização daqueles terrenos até Setembro de 2004 (manteve
uma utilização individualizada daqueles bens, no interesse próprio, o que, naturalmente, inviabilizou
a utilização do espaço para outras finalidades).
Caso tais bens ainda estivessem integrados no domínio público, dúvidas não restariam de que,
durante aquele lapso de tempo e devido à utilização do espaço por parte da recorrente, tendo em vista à
satisfação das suas necessidades individuais, enquanto entidade organizada (para instalação e exploração
do “terminal TIR de mercadorias”, até Setembro de 2004, auferindo, aliás, as remunerações devidas
pela cedência de espaços a terceiros), teria ficado vedada a possibilidade de utilização dessa parte do
território para outras actividades de interesse público, implicando que as quantias ora exigidas a título
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de ocupação e utilização daqueles bens tivesse contrapartida na disponibilidade dessas ocupação e
utilização em beneficio da recorrente.
Porém, embora seja duvidoso que a contraprestação dessa utilização por parte da recorrente, pudesse
operar por via de taxa incidente sobre tal utilização [pois que sempre se poderia questionar a verificação
dos pressupostos de facto para a respectiva incidência, uma vez que, como se viu, os ditos bens já não
integravam, à data, o domínio público (o que, todavia, não implicaria que a respectiva entidade ficasse
impedida de exigir à recorrente, a outro qualquer título, a contraprestação devida por aquela utilização)]
não pode ignorar-se que, tendo sido operada a liquidação das respectivas taxas, nem a discussão sobre
o eventual erro nos pressupostos daquela é legalmente possível em sede de oposição à execução fiscal,
por se traduzir em apreciação da legalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda, nem, como
bem diz a sentença recorrida, a qualificação se altera pela desafectação das parcelas, nem a extinção
da concessão altera a natureza de taxa para imposto (alegadamente «oculto»).
E assim sendo, de taxa se tratando, também carece de sentido a invocada inconstitucionalidade,
com base na falta de intervenção do órgão deliberativo (Assembleia da República) competente para a
criação de impostos, de acordo com as normas conjugadas dos arts. 103º, n.º 2, 165º, n.º 1, alínea i) e
198º da CRP.
5. E quanto às restantes questões (incluindo a de saber se a incidência ou uma parte do “quantum”
das alegadas rendas ficou prejudicada pela intervenção realizada ao abrigo do “Programa Polis” e
pela posterior cessação da concessão), a factualidade articulada (que, no essencial e como se disse, se
reconduz à alegação de inexistência dos pressupostos para a incidência objectiva das taxas em causa e
à alegação de erro na quantificação dessas mesmas taxas) insere-se já na apreciação da legalidade, em
concreto, da liquidação da dívida exequenda, matéria cuja apreciação está vedada em sede de oposição
(cfr. als. h) e i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT), dado que, como a sentença bem refere, a partir da notificação para proceder ao pagamento em falta a oponente poderia lançar mão dos meios previstos na
lei, nomeadamente deduzindo impugnação judicial, para sindicar os respectivos actos.
Pelo que também nessa parte a sentença deve ser confirmada, embora com esta fundamentação.
Improcedem, portanto, todas as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) O n.º 1 do citado art. 18º dispõe: «1 O direito de uso privativo de qualquer parcela dominial só pode ser atribuído
mediante licença ou concessão»
Por sua vez, o n.º 1 do citado art. 24º dispõe: «1. Pelo uso privativo de terrenos dominiais é devida uma taxa, a pagar
anualmente, salvo estipulação em contrário, calculada de harmonia com as tarifas aprovadas ou, na falta delas, conforme o
que em cada caso for fixado pela entidade competente.»
E no art. 8º do Contrato de Concessão dispõe-se:
«1. A concessionária pagará à J.A.PA., pela utilização da área dominial cujo uso é concedido, a quantia de cem escudos
por metro quadrado e por ano, podendo ainda o respectivo montante ser pago em prestações mensais, e a partir do dia um
de Janeiro.
2. As taxas referidas no número anterior, estão sujeitas às alterações do tarifário da J.A.P.A.»
(2) Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª edição,
Áreas Editora, 2011, anotação 4 ao art. 204º, p 443.
(3) Cfr. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, Coimbra, 1977, 262.
(4) Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, Lisboa, 1981, pag. 42
(5) Cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236.
(6) Cfr., sobre esta matéria, o acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, de 13/4/2011, rec. n.º 0951/10,
onde se referencia, igualmente, jurisprudência constante dos acs. do Pleno de 23/9/09, rec. n.º 377/09 e dos acs. da Secção de
Contencioso Tributário do STA, de 7/5/2008, rec. n.º 1.034/07 e de 16/1/2008, rec n.º 603/07.
(7) Daí que, como salienta Marcelo Caetano (Manual de Direito Administrativo, II, p. 917) «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» (cfr. citado ac. do Pleno, de 13/4/2011, rec n.º 0951/10).

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Prazo para reclamação. Artigo 70.º do CPPT. Inexistência de facto tributário. Normas
de incidência. Convenção para evitar a dupla tributação.
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Sumário:
I — Os números 2 e 3 do artigo 70.º do CPPT, antes de serem revogados pela Lei
n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, estabeleciam que: (i) «o prazo de reclamação
graciosa será de um ano se o fundamento consistir em preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou parcial, do facto tributário» e (ii)
«considera-se que se verifica o fundamento da inexistência, total ou parcial, do
facto tributário, em caso de violação das normas de incidência tributária ou sobre
o conteúdo de benefícios fiscais».
II — A redução da taxa de imposto prevista no artigo 11.º da CDT celebrada entre
Portugal e a França, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 105/71 de 26 de Março, não
constitui um benefício fiscal, pelo que desconsideração dessa taxa pela Administração Fiscal na liquidação adicional de IRC que efectuou à luz da taxa prevista
no direito interno não traduz a violação de uma norma sobre o conteúdo de um
benefício fiscal para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 70.º do CPPT.
III — Essa redução de taxa constitui, porém, uma limitação do direito à tributação por
parte do Estado Português por força da celebração da referida CDT, donde resulta
a redução da tributação na fonte relativamente a dividendos, isto é, donde resulta
uma não sujeição parcial a imposto.
IV — Estando em discussão na reclamação graciosa deduzida contra o acto de liquidação adicional de IRC essa limitação do direito do Estado Português a tributar os
dividendos ou a não sujeição parcial a imposto desses rendimentos à luz daquela
CDT — a qual, na óptica da Reclamante, lhe é aplicável independentemente do
“formulário” exigido pela Administração Fiscal, razão pela qual considera ilegal,
por violação das normas contidas na CDT, essa liquidação — deve considerar-se
que o fundamento da reclamação consubstancia a alegação de violação das normas de incidência tributária, não só porque as normas para resolução de conflitos
internacionais de leis fiscais, como é o caso das CDT, são normas de incidência
ao enquadrarem as situações de incidência de impostos equiparáveis em dois ou
mais Estados relativamente ao mesmo contribuinte, mas também porque devem
considerar-se normas de incidência tributária todas as normas que estabelecem o
complexo de pressupostos de cuja conjugação resulta o nascimento da obrigação
de imposto, abrangendo as normas que determinam o sujeito, a matéria colectável,
e a taxa do imposto.
V — O que, perante o disposto no n.º 3 do artigo 70.º do CPPT, representa a invocação
de inexistência parcial de facto tributário, ficando, assim, a reclamação sujeita
ao prazo de interposição de 1 ano.
Processo n.º 626/12-30.
Recorrente: Europcar Internacional — Aluguer de Automóveis, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto (por vencimento e lembrança).
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. EUROPCAR INTERNACIONAL – ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S.A., com os demais
sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou
improcedente, por caducidade do direito de acção, a impugnação judicial que, na qualidade de representante da sociedade francesa EUROPCAR HOLDING, S.A., deduziu contra o acto de indeferimento
tácito da reclamação graciosa que, nessa mesma qualidade, deduzira contra a liquidação adicional de
IRC e juros compensatórios efectuada pela Administração Tributária com referência ao IRC que no
ano 2000 fora retido na fonte à taxa de 15% para os dividendos distribuídos àquela sociedade francesa,
corrigindo essa taxa para a de 25% prevista no artigo 69.º, n.º 2, alínea a), do Código do IRC.
Concluiu as respectivas alegações com as seguintes conclusões:
a. Foi deduzida uma única Reclamação Graciosa, em 4.1.2005, pela ora recorrente, utilizando a
figura de “coligação de reclamantes”, atento o disposto no artigo 72º do CPPT, em representação das
empresas francesas sem sede ou estabelecimento estável em Portugal - EUROPCAR INTERNATIONAL, SA, NIPC 980195772 e EUROPCAR HOLDING, SA, NIPC 980195780, conforme anexo as
presentes alegações constituindo o DOC 2.
b. A aludida Reclamação Graciosa, compreendendo-se no âmbito do procedimento tributário,
não foi decidida no prazo de seis meses, sendo, por isso, considerada indeferida tacitamente, pelo que
foram deduzidas, tempestivamente, as competentes impugnações judiciais.
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c. Com efeito, a impugnação onde é interessada a empresa francesa, EUROPCAR INTERNATIONAL, SA, encontra-se favoravelmente decidida a favor da impugnante, conforme sentença que se
anexa às presentes alegações e que constitui o DOC 1.
d. A sentença proferida na impugnação judicial em que é interessada a empresa francesa, EUROPCAR HOLDING, SA, objecto do presente recurso, consubstancia negação de provimento com fundamento em alegada extemporaneidade da reclamação graciosa e, em consequência, intempestividade da
impugnação, por ter considerado a inexistência de violação de conteúdo de beneficio fiscal, considerando
não ser possível deduzir a reclamação no prazo de um ano, como ocorreu no caso vertente.
e. A verdade, porém, é que, o conteúdo do beneficio fiscal em causa, se traduz na redução de
taxa de IRC prevista na Convenção para Evitar a Dupla Tributação (CDT) outorgada entre Portugal e
a França, vigorando no nosso ordenamento jurídico por força do disposto no Decreto-Lei n.º 105/71.
f. Assim, a taxa de retenção de IRC a aplicar (no caso a título definitivo) é de 15% prevista na
CDT e não de 25% como exigiu a AT, tanto mais que as exigências formuladas carecem de legitimidade
por não se acharem previstas legalmente.
g. A reclamação graciosa deverá ser considerada tempestiva, bem como o respectivo indeferimento tácito, sendo, também por isso tempestiva a impugnação judicial de cuja sentença se recorre e
são apresentadas as presentes alegações.
Nestes ternos e nos demais de direito, requer a V. Ex.ªs que as presentes alegações sejam admitidas,
julgando o presente Recurso, concedendo-lhe provimento através do reconhecimento da tempestividade
da Reclamação Graciosa e da subsequente Impugnação Judicial, revogando a sentença proferida pelo
tribunal “a quo” e, em consequência, mandando a Administração Fiscal anular a liquidação de IRC
melhor identificada nos autos e reembolsar a Recorrente da verba paga, no montante de € 135.815,66,
acrescida dos competentes juros indemnizatórios.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso, por entender, em suma, que não merece censura a decisão recorrida, que julgou caducado
o direito de reclamar/impugnar em virtude de a reclamação não ter sido deduzida no prazo de 90 dias
contados do termo do prazo de pagamento voluntário e o fundamento dessa reclamação não consistir na
violação de normas sobre o conteúdo de benefícios fiscais, pelo que lhe é inaplicável o prazo alargado
de 1 ano para reclamação previsto no artigo 70º do CCPT.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram-se como provados os seguintes factos:
1) A Europcar Internacional - Aluguer de Automóveis, SA, exerce a actividade de aluguer de
veículos automóveis, CAE 071100;
2) Foi sujeita a um procedimento externo de inspecção, encontrando-se a competente Ordem de
Serviço assinada pelo respectivo TOC com data de 12/07/2004 (fls. 125 do apenso instrutor);
3) A nota de diligência encontra-se assinada pelo sujeito passivo com data de 14/07/2004 (fls.
122 do apenso);
4) Do relatório final de inspecção, datado de 16/08/2004, a fls. 91 do apenso, que damos aqui
por integralmente reproduzido face a sua extensão consta, textual, expressa e, designadamente, o seguinte:
«DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE ARITMÉTICAS
Na sequência da entrega das declarações mod.130 recepcionadas pela Direcção dos Serviços de
Benefícios Fiscais, relativas ao ano de 2000 foram detectadas inexactidões/omissões de que resultou
imposto inferior ao devido.
No decurso da acção inspectiva levada a efeito, verificou-se o seguinte.
1 Neste exercício, o sujeito passivo atribuiu dividendos no montante de 300.000.000$00
(€1.496.393.69) a duas entidades não residentes, a empresa “Europcar International SA” (77.910.000$00)
e “Europcar Holding SA” (222.090.000$00), ambas com sede na Av. du Centre 78881 St. Quentin en
Yvelines Cedex, em França, país com o qual Portugal assinou Convenção para Evitar Dupla Tributação
(DL n.º 105/71 de 26 de Março).
2 O sujeito passivo efectuou retenção de imposto de capitais no total de 41.104.500$00
(€ 205.028,38), tendo entregue o imposto em causa nos cofres do Estado em 20/12/2000 através
das guias de pagamento mod. 42 nºs. 42910711013, no montante de 7.791.000$00 (€38.861,34) e
42910711030, no valor de 33.313.500$00 (€ 166.167,04).
3 Foram detectadas as seguintes situações em relação a cada uma das seguintes entidades:
3.2 Europcar Holding SA - foi efectuada retenção de IRC no valor de 33.313.500$00 tendo para
o efeito sido aplicada a taxa de 15% como sendo a taxa interna de retenção, quando de acordo com a
alínea a) do n.º 2 do art. 69º do CIRC (actual 80º), a taxa correcta seria a de 25% Desta forma pelo
facto de o requisito formal (exibição de formulário), não se encontrar cumprido no ponto 2.1, e por ter

3333
sido utilizada no ponto 2.2. uma taxa interna de IRC (15%) inferior à devida (25%), ir-se-á proceder
às devidas correcções».
5) O relatório de inspecção foi notificado ao sujeito passivo em 28/08/2004 (talão de aviso de
recepção, a fls. 105 do apenso);
6) Em resultado da correcção ao montante de imposto retido pela entidade pagadora dos dividendos
a impugnante Europcar Holding, S.A., foi efectuada a correspondente liquidação adicional pelo valor
de 22.209.900$00 (€ 110.778,03) - vd. mapa constante do relatório, a fls. 94 do apenso;
7) A liquidação foi notificada à entidade pagadora em 14/12/2004 e tem data limite de pagamento
em 16/01/2005 (“print” a fls. 115 do apenso);
8) Foi paga em 04/01/2005 (vinheta de pagamento aposta na demonstração de liquidação de
retenções na fonte de IR, a fls. 155);
9) A impugnante deduziu reclamação graciosa em 30/12/2005, a qual consta de fls. 146 e se dá
aqui por integralmente reproduzida;
10) A presente impugnação foi apresentada em 22/09/2006, conforme carimbo aposto na petição
inicial;
11) A entidade pagadora dos dividendos entregou ao Estado o imposto retido, no montante de
33.313.500$00, em 20/12/2000, que corresponde a data limite de pagamento indicada na guia mod. 42,
em que esta aposta a vinheta de pagamento (fls. 121 do apenso).
3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso, reconduz-se à
única questão de saber a decisão recorrida enferma de erro de julgamento ao ter considerado que não se
verificava o condicionalismo previsto nos n.º 2 e 3 do artigo 70º do CPPT (na redacção então vigente,
antes da sua revogação pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro) para a apresentação da reclamação
graciosa no prazo de 1 ano aí previsto, por não estar em causa a definição dos pressupostos de um benefício fiscal, sendo-lhe, por isso, aplicável o prazo de 90 dias previsto no n.º 1 desse artigo 70.º, razão
por que a reclamação teria sido apresentada fora de tempo, e essa «intempestividade da reclamação
graciosa determina a intempestividade da impugnação apresentada no seguimento do indeferimento
presumido da mesma.».
Segundo a sentença, «o que é controvertida é a exigência formal que a Administração faz, na
aceitação da redução do imposto retido, de prévia apresentação do formulário adequado, devidamente
preenchido e certificado, na parte respectiva, pelas competentes autoridades tributárias do Estado
de residência dos beneficiários dos rendimentos. A exigência prévia dos certificados emitidos pelas
competentes autoridades fiscais do país de residência do beneficiário, reconduz-se à questão da formalidade da prova dos pressupostos do desagravamento fiscal, não envolvendo qualquer discussão
dos pressupostos objectivos e subjectivos de benefícios fiscais».
A Recorrente insiste, porém, que é aplicável o aludido prazo de 1 ano previsto nos n.ºs 2 e 3 do
art.º 70º do CPPT, porque o que está em discussão é o conteúdo do beneficio fiscal a que se arroga e
que lhe foi negado pela Administração Fiscal através da liquidação adicional, traduzido na redução
da taxa de IRC prevista na Convenção para Evitar a Dupla Tributação outorgada entre Portugal e a
França, pois por força dessa Convenção a taxa de retenção na fonte é de 15% e não a de 25% como
lhe veio a ser exigido pela Administração com base no direito interno, tanto mais que as exigências
que sustentam esta recusa da taxa aplicada pela Recorrente ao abrigo da Convenção e que a levaram a
efectuar a liquidação adicional de imposto pela aplicação da taxa de 25% carecem de legitimidade por
não se acharem previstas legalmente.
Vejamos.
A Recorrente, representante de uma empresa francesa que não possui sede ou estabelecimento
estável em Portugal, procedeu à distribuição de dividendos a essa empresa e, por consequência, à retenção do imposto correspondente, aplicando a taxa de 15% prevista na Convenção para Evitar a Dupla
Tributação celebrada entre Portugal e a França (doravante CDT). Todavia, a Administração Tributária
corrigiu essa taxa para 25% e procedeu à correspondente liquidação adicional de imposto, por considerar
que a Recorrente não podia beneficiar da taxa reduzida prevista naquela CDT «pelo facto de o requisito
formal (exibição de formulário), não se encontrar cumprido no ponto 2.1».
No presente recurso jurisdicional não está em causa saber se a taxa devida é a de 15% prevista
na CDT ou de 25% prevista na alínea a) do n.º 2 do art.º 69º do CIRC (na numeração vigente à data
do facto tributário, e que corresponde ao actual n.º 4 do art. 87º); o que se discute é qual o prazo para
se apresentar a reclamação deduzida contra a liquidação adicional do IRC que aplicou a taxa de 25%,
recusando a aplicação da taxa de 15% prevista na CDT pelo facto de não ter sido exibido o formulário
de modelo oficial certificado pelas autoridades do Estado da residência da beneficiária dos dividendos,
formulário cuja apresentação a Administração considerou obrigatória para a Reclamante poder beneficiar
da taxa reduzida prevista naquela CDT.
Os números 2 e 3 do artigo 70º do CPPT, antes de serem revogados pela Lei n.º 60-A/2005, de
30 de Dezembro, estabeleciam que: (i) «o prazo de reclamação graciosa será de um ano se o fundamento consistir em preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou parcial, do
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facto tributário», (ii) e «considera-se que se verifica o fundamento da inexistência, total ou parcial,
do facto tributário, em caso de violação das normas de incidência tributária ou sobre o conteúdo de
benefícios fiscais» (1).
No caso dos autos, está bom de ver que só aplicando o prazo de um ano previsto na norma transcrita
é possível conhecer do mérito da impugnação, pois, se for aplicado o prazo geral de 90 dias, contado
do termo do prazo para pagamento voluntário, previsto no n.º 1 do artigo 70º do CPPT, a impugnação
é intempestiva por decorrência da intempestividade da reclamação graciosa: o termo do prazo de pagamento voluntário da liquidação ocorreu em 16/1/2005 e a reclamação foi intentada em 31/12/2005.
Não sendo fundamento da reclamação a preterição de formalidades essenciais, só a inexistência,
total ou parcial, de facto tributário, referida no n.º 2 do art.º 70º, poderá colocar a reclamação dentro
do prazo para accionar. E visto que a lei estipula, expressamente, no referido n.º 3, que se considera
verificado o fundamento da inexistência, total ou parcial, do facto tributário, em caso de invocação
de violação das normas de incidência tributária ou sobre o conteúdo de benefícios fiscais, importa
analisar se na reclamação deduzida contra o acto de liquidação adicional de IRC reclamado foi ou
não invocada, como causa de pedir tendente à pretendida anulação do acto, a violação de normas de
incidência tributária ou de normas sobre o conteúdo de benefícios fiscais.
A Recorrente argumenta que a matéria que alegou na reclamação com vista à anulação do acto de
liquidação adicional de IRC pode e deve qualificar-se como invocação da violação de normas sobre o
conteúdo de benefícios fiscais, porque a redução da taxa prevista no art.º 11º da CDT celebrada entre
Portugal e a França, aprovada pelo Dec.Lei n.º 105/71 de 26 de Março, constitui um benefício fiscal,
e a desconsideração dessa taxa pela Administração constitui, assim, a violação de um benefício fiscal.
Todavia, não cremos que a redução da taxa prevista no art.º 11º da aludida CDT se possa qualificar
como um benefício fiscal.
Nesse artigo 11º, os Estados Contratantes acordaram sobre o modo de tributação dos dividendos
que são produzidos no país de origem e auferidos no país de residência: (i) «os dividendos pagos por
uma sociedade residente de um Estado Contratante a um residente de outro Estado Contratante podem
ser tributados nesse outro Estado» (ii) «esses dividendos podem, no entanto, ser tributados no Estado
Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos e de acordo com a legislação desse
Estado, mas o imposto assim estabelecido não excederá 15 por cento do montante bruto dos dividendos». Os mesmos dividendos podem ser tributados em cada um dos países, mas no país de origem a
taxa não pode exceder os 15% do montante bruto.
Ora, o acordo sobre esta redução de taxa pode ter na sua base razões exclusivamente fiscais e
que se prendem com o método utilizada por cada um dos Estados para eliminar a dupla tributação
dessa espécie de rendimentos. Enquanto a França acordou em seguir o método da imputação integral,
deduzindo o montante total do imposto efectivamente pago em Portugal (al. c) do n.º 1 do art. 24º da
CDT), Portugal foi menos generoso ao convencionar o método de imputação ordinária, autorizando a
dedução apenas até ao limite do mais baixo dos impostos em concurso, ou seja, se o imposto pago em
França foi superior ao que Portugal aplica aos mesmos dividendos, a dedução só é autorizada parcialmente, até ao limite do seu próprio imposto (nº 2 do art. 24º da CDT).
Pese embora se possa apontar ao acordo o efeito de facilitar a movimentação de capitais, proporcionando condições para um maior investimento em cada um dos países contratantes, a verdade é
que a redução de taxa também pode ser vista como tendo por principal objectivo compensar a fixação
de um limite máximo de dedução do imposto que é consentida por Portugal. Como Portugal apenas
admite a dedução parcial do imposto francês, no caso de este ser superior, a redução da taxa no país
de origem é um mecanismo que pode atenuar os efeitos negativos da dedução parcial. E se for assim,
como parece, a redução da taxa tem objectivos fiscais, afastando-a do conceito de benefícios fiscais
que o artigo 2º do Estatuto dos Benefícios Fiscal define como «medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria
tributação que impedem».
Apesar de não constituir um benefício fiscal, consideramos, porém, na esteira do entendimento
sufragado pelo Prof. RUI MORAIS, in “Apontamentos ao IRC”, pág. 214 (embora a propósito da
Directiva n.º 90/435 CEE que vigora no espaço europeu com o fim de evitar a dupla tributação e que
também prevê taxas mais reduzidas) que se trata de uma limitação do direito à tributação por parte do
Estado Português por força da celebração da referida CDT, donde resulta a redução da tributação na
fonte relativamente a dividendos, isto é, donde resulta uma não sujeição parcial a imposto.
E, assim sendo, o que está em discussão na reclamação é, no fundo, essa limitação do direito de o
Estado Português na tributação dos dividendos ou a não sujeição parcial a imposto desses rendimentos
à luz daquela CDT, a qual, na perspectiva da Reclamante, lhe é aplicável independentemente do “formulário” exigido pela Administração Fiscal, razão pela qual considera ilegal, por violação das normas
contidas na CDT (ou vício de violação de lei), a liquidação adicional de imposto.
Em suma, o que a Reclamante defende é que tem direito à aplicação da taxa de IRC de 15% (aplicada aquando da retenção na fonte) porque prevista naquela CDT, sendo ilegal a taxa de 25% que lhe foi
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aplicada na liquidação adicional objecto de reclamação com base na lei interna portuguesa, porquanto
as exigências formuladas pela Administração para recusar a aplicação da CDT (formulários) carecem
de legitimidade por não se acharem previstas legalmente.
Ora, considerando que as normas para resolução de conflitos internacionais de leis fiscais, como
é o caso das CDT, são também, formal e sistematicamente, normas de incidência ao enquadrarem as
situações de incidência de impostos equiparáveis em dois ou mais Estados relativamente ao mesmo
contribuinte (cfr. NUNO DE SÁ GOMES, in “Manual de Direito Fiscal”, vol. II, pag. 76), não podemos
deixar de concluir que a matéria alegada na reclamação traduz a invocação de violação de normas de
incidência tributária, mais especificamente da norma contida no art.º 11º da CDT, cuja aplicação foi
afastada pela Administração Fiscal com o argumento de que a Reclamante não podia beneficiar dessa
tributação reduzida por falta de um pressuposto de natureza formal (formulário).
O que, perante o disposto no n.º 3 do art.º 70.º do CPPT, representa a invocação de inexistência
parcial de facto tributário.
Acresce que, segundo a melhor doutrina tributária, devem considerar-se normas de incidência
tributária todas as normas que estabelecem o complexo de pressupostos de cuja conjugação resulta o
nascimento da obrigação de imposto, abrangendo as normas que determinam o sujeito activo e passivo,
a matéria colectável, e a taxa do imposto (cfr. SOARES MARTINEZ, in “Direito Fiscal”, 7.ª edição,
pág. 126).
Pelo que, também por este motivo, se deve considerar que o fundamento da reclamação consubstancia a alegação de violação das normas de incidência tributária, por a questão controvertida se
centrar, verdadeiramente, na taxa de imposto que podia e devia ser aplicada na tributação dos dividendos, apesar de a resolução dessa questão passar pela análise de normas referentes aos pressupostos de
natureza formal de que depende a aplicação dessa taxa ou normas sobre a prova dos pressupostos para
o direito à tributação limitada contida na CDT.
Neste contexto, e sabido que cabe ao tribunal, na sua função jurisdicional, não apenas interpretar
e aplicar a lei, mas também interpretar e apreciar correctamente, sem formalismo exagerados, os factos
alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica – conforme decorre do disposto no art. 664º do Código de Processo Civil – conclui-se que a matéria alegada não pode deixar de representar a invocação
da violação de normas de incidência tributária no acto de liquidação de IRC que constitui objecto de
reclamação, a qual podia, assim, ser apresentada no prazo de 1 ano face ao disposto nos n.ºs 2 e 3 do
artigo 70.º do CPPT.
Pelo que se impõe revogar a sentença recorrida, que assim não entendeu, e determinar a baixa
dos autos ao tribunal de 1ª instância para conhecimento do mérito da impugnação, se a tal nada mais
obstar.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
determinar a devolução dos autos ao tribunal de 1ª instância para conhecimento do mérito da impugnação, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Dulce Neto (relatora por vencimento e lembrança) — Isabel
Marques da Silva — Lino Ribeiro (por vencimento).
Voto de vencido
Voto de vencido, quer quanto à decisão, quer quanto à fundamentação, pelos seguintes motivos.
A única questão que é objecto do recurso é saber se a reclamação graciosa foi tempestivamente
interposta: a sentença decidiu, e bem, que o prazo é de 90 dias e o recorrente entende que é de 1 ano,
porque invocou a violação de uma norma sobre o conteúdo de um beneficio fiscal.
Quanto à natureza da redução da taxa (de 25% para 15%) prevista na CDT, concorda-se que não
constitui um beneficio fiscal, até porque o acórdão reproduz ipsis verbis o projecto de acórdão que
elaborei enquanto relator.
A discordância reside no facto do acórdão considerar que a recorrente alegou a violação de uma
norma de incidência tributária.
Para efeitos de tempestividade da reclamação graciosa, a anterior redacção do artigo 70º do
CPPT estabelecia o prazo mais longo de um ano em três situações de ilegalidade grave: (i) preterição
de formalidades essenciais; (ii) violação de normas de incidência tributária; (iii) violação do conteúdo
de um benefício fiscal.
Embora, o recorrente tenha invocado apenas a terceira ilegalidade, o acórdão recorrido julgou
que ocorre a segunda.
Simplesmente, lendo e relendo a reclamação graciosa, de modo algum podemos considerar que o
reclamante põe em causa uma norma de incidência tributária, pois o reclamante apenas alega que não
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precisava de certificar o formulário, porque a administração tributária, no relatório de inspecção, já
demonstrava conhecer que a beneficiária dos dividendos é uma sociedade que reside em França.
Como resulta do acórdão, o acto impugnado aplicou a taxa de 25% «pelo facto de o requisito
formal (exibição de formulário), não se encontrar cumprido no ponto 2.1». Efectivamente, como resulta do processo, a recorrente apresentou o dito formulário, mas sem que estivesse certificado pelas
autoridades competentes do Estado de residência da beneficiária dos dividendos.
A norma que exigia a apresentação do formulário é o n.º 3 do artigo 90º do CIRC (actual alínea a)
do n.º 2 do art. 90º-A), segundo a qual o beneficiário dos rendimentos deve fazer prova dos pressupostos
legais que resultem da convenção destinada a eliminar a dupla tributação, através da «apresentação
de um formulário de modelo a aprovar por despacho do Ministro das Finanças certificado pelas
autoridades competentes do respectivo Estado de residência». Como o formulário apresentado pela
recorrente não continha a certificação, a Administração Fiscal, aplicou o n.º 4 do artigo 90º (actual
n.º 6), segundo o qual «quando não seja efectuada a prova até ao termo do prazo estabelecido para a
entrega do imposto, fica o substituto tributário obrigado a entregar a totalidade do imposto que deveria
ter sido deduzido nos termos da lei».
Será que o referido n.º 3 do artigo 90º do CIRC é uma norma de incidência tributária?
Para nós, seguramente que não.
O acórdão não se preocupou em analisar a natureza dessa norma e colocou o problema num campo
em que não existe qualquer controvérsia: nem a recorrente nem a administração tributária questionam
se a taxa deve ser 25% ou 15%. Aliás o acórdão até é bem explicito sobre a inexistência de qualquer
conflito quanto a isso, quando diz que «não está em causa saber se a taxa devida é a de 15% prevista
na CDT ou de 25% prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 69º do CIRC».
Para efeito do n.º 2 do artigo 70º do CPPT, o importa é saber se foi ou não alegada a violação de
uma norma de incidência. E na análise dessa questão, o acórdão erra porque faz um incorrecto enquadramento da norma pretensamente violada: considerou como norma alegadamente violada o artigo 11º
da CDP, quando essa norma não pertence directamente ao thema decidendum. A controvérsia incide tão
somente sobre a única norma aplicada pelo acto impugnado, ou seja, o n.º 3 do artigo 90º do CIRC, e não
sobre a aplicabilidade da norma daquele artigo 11º, que não se duvida que é uma norma de incidência.
Naturalmente que se o acto for anulado por desnecessidade da certificação do formulário, em execução
do efeito repristinatório da sentença anulatória, será aplicada a taxa de 15%. Mas isso é apenas uma
consequência da anulação e não a espécie de ilegalidade determinante da anulação.
Pois bem, a norma que prevê a apresentação de um “formulário” para prova dos pressupostos
legais de que depende a redução da taxa – o n.º 3 do art. 90º do CIRC - não se pode qualificar como
uma norma tributária sobre o “conteúdo” de um benefício fiscal, nem uma norma sobre incidência
tributária. A norma sobre incidência tributária ou sobre o conteúdo de um benefício fiscal é sempre
uma norma tributária material, que na sua previsão cria directamente direitos subjectivos e deveres
jurídicos. Como refere Alberto Xavier «a incidência é a acepção normativa do facto tributário, a realidade prevista pela norma tributária e sobre a qual «incide»: é a descrição legal do facto tributário,
correspondendo assim mais de perto aos conceitos de «Tatbestand» e «fattispecie» (cfr. Manual de
Direito Fiscal, 1974, pág. 248)
Já a norma que exige a “prova” dos pressupostos da concessão desse direito é uma norma tributária
instrumental, que regula condutas procedimentais, independentemente da relação jurídica tributária e
que existem em razão da configuração futura de uma decisão. A distinção entre as duas espécies de
normas também é feita por Alberto Xavier nos seguintes termos: «normas materiais são as que prevêem
e regulam a obrigação de imposto especificamente considerada; normas instrumentais são as que, não
respeitando directamente à estrutura e dinâmica daquele vínculo, regulam situações jurídicas que em
relação a ele desempenham uma função instrumenta» (cfr. Manual de Direito Fiscal, 1974, pág. 103 e
Conceito e Natureza do acto tributário, 1972, pág. 83).
Nesta classificação, o acto tributário individualiza-se como sendo um acto que aplica uma norma
reguladora de uma obrigação de imposto, ou seja, uma norma material. Mas tal acto, que define no
caso concreto a existência e o quantitativo da obrigação tributária, é produto de um conjunto heterogéneo de actos instrumentais, dotados de efeitos instrumentais, que se desenrolam num procedimento
destinado à prática.
Ora, as normas referidas no n.º 3 do artigo 70º do CPPT, na redacção inicial, são normas da primeira
espécie, ou seja, normas tributárias materiais, em cuja previsão se integram os factos constitutivo ou
impeditivo da obrigação de imposto. O prazo mais longo de reclamação graciosa é concedido apenas
nas situações de «inexistência, total ou parcial de facto tributário». Como o facto gerador da obrigação de imposto, o chamado facto tributário, faz parte da hipótese da norma tributária material, como a
descrição legal desse facto é feita através das normas de incidência, ou ainda, como a eficácia do facto
tributário pode ser paralisada através da previsão de outro que impede a produção dos seus efeitos, a lei
considera que a violação de normas desta espécie corresponde a uma situação de inexistência de facto
tributário. São situações de violação de lei cuja gravidade levou a que o legislador, num determinado
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tempo, tivesse concedido um prazo mais longo para se reclamar graciosamente do acto que atinge a
«fattispecie» tributária.
Fora do âmbito daquele artigo estão as normas definidoras de situações jurídicas instrumentais,
cuja finalidade é a de contribuir para a formação do acto tributário. Tais normas não definem os pressupostos objectivos (incidência real) e subjectivos (incidência pessoal) do imposto ou os pressupostos
do benefício fiscal, limitando-se apenas a regular o processamento da actividade tributária necessária
à verificação daqueles pressupostos.
É nesta espécie de normas procedimentais que se deve incluir a norma que exige do sujeito passivo
de imposto a obrigação de preencher um formulário, segundo um modelo aprovado pelo Ministro das
Finanças, e certificado pelas autoridades competentes do respectivo Estado de residência.
Não está em causa nos autos saber se há ou não “limitação do direito à tributação” ou “não sujeição parcial a imposto”, até porque ninguém questiona isso. Apenas se questiona se a apresentação
do formulário legal, certificado pelas autoridades competentes do Estado de residência do beneficiário
dos dividendos é um elemento que faz parte do “conteúdo” do benefício fiscal ou, no campo quem que
se coloca o acórdão, se faz parte de uma norma de incidência tributária.
Como referimos, tal exigência é um mero “acto instrutório” destinado a comprovar os pressupostos
do direito à redução da taxa prevista na CDT, ou seja, um acto de aplicação de norma instrumental e
não um acto de aplicação de norma tributária material, como é aquela que cria directamente o direito
a um benefício fiscal, e por isso mesmo, uma norma que está fora do alcance do n.º 2 e 3 do artigo 70º
do CPPT, na redacção anterior à que lhe foi dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30/12.
Em nossa opinião: (i) A norma sobre incidência tributária ou sobre o conteúdo de um benefício
fiscal é sempre uma norma tributária material, que na sua previsão cria directamente direitos subjectivos e deveres jurídicos; já a norma que exige a “prova” dos pressupostos da concessão desse
direito é uma norma tributária instrumental, que regula condutas procedimentais, independentemente
da relação jurídica tributária e que existem em razão da configuração futura de uma decisão; (ii) e a
norma que exige do sujeito passivo de imposto a obrigação de preencher um formulário, segundo um
modelo aprovado pelo Ministro das Finanças, e certificado pelas autoridades competentes do respectivo
Estado de residência (art. 98º do CIRC) é uma norma instrumental.
Por isso, bem andou a sentença recorrida ao considerar que o prazo para reclamar graciosamente
era de 90 dias e não de um ano, por não estar em causa o conteúdo de um benefício fiscal.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Lino José Baptista Rodrigues Ribeiro.
(1) Apesar de revogadas, estas normas continuam a ser aplicáveis aos prazos de reclamação iniciados em data anterior
a 1/1/2006, até porque o n.º 2 do art.º 58º daquela Lei preceituou que o novo prazo de reclamação só é aplicado a prazos que
se iniciem após a sua entrada em vigor.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Requisitos.
Sumário:
I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de
expansão da controvérsia ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.
II — Não pode ser admitido o recurso de revista se as questões colocada têm uma
natureza casuística, com contornos particulares no contexto factual e jurídico do
caso concreto, reconduzindo-se a matérias que não revelam especial complexidade
do ponto de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou interesse comunitário
significativo, e também não se antevê a necessidade de intervenção do Supremo
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Tribunal para uma melhor aplicação do direito porque não se visiona na apreciação
feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente
ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável.
Processo n.º 635/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: FARGÁS — Sociedade Distribuidora de Gás, SA.
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 interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no
art.º 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que, em sede de
recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé,
confirmou a decisão de procedência da oposição deduzida pela sociedade FARGÁS – SOCIEDADE
DISTRIBUIDORA DE GÁS, LDA, à execução fiscal n.º 1058200501099566, instaurada por dívidas
de IRC referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003.
1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de determinar se uma notificação, sobre a qual a AT tem informação de que
foi enviada com um dado número de registo e numa determinada data, prova, ou não, o cumprimento
dessa formalidade legal, bem como, a de saber se o Tribunal deve indagar junto dos CTT pela prova da
existência desse registo, verificam-se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista
para o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.
B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular,
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num
número indeterminado de casos futuros.
C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de
uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência
da questão jurídica centrada na determinação do regime da prova da notificação, que interessa a todos
os sujeitos passivos, mas também, no facto de estar em causa a interpretação desse mesmo regime à
luz do que a própria AT vem vindo a fazer e que deve ser reanalisada e apreciada pelo STA, dada a
sua importância, de forma a gerar um entendimento e aplicação uniforme daquele mesmo regime da
notificação.
D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa matéria
sobre a qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal da prova da
notificação, sendo certo que a resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de
interessados e eventuais casos pendentes em Tribunal, pelo que, o presente recurso servirá para uma
melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.
E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito,
uma errada interpretação e aplicação da lei, do n.º 3 do art.º 38º do CPPT e do regime de prova,
da presunção legal, constante do n.º 1 do art. 39º do mesmo CPPT, aos factos, pelo que, não se
deve manter.
F) De facto, pese embora a AT tenha informação que, no caso, a carta registada foi enviada
sob um dado n.º de registo e que a mesma não foi devolvida pelo sujeito passivo, entendeu o
Tribunal “a quo” que essa informação não era suficiente para provar que a notificação tinha sido
efectuada.
G) Ora, a informação de que dispõe a AT, não é uma qualquer informação, mas deve ser entendida
como uma “informação oficial”, dado que, quer a data quer o n.º de registo são obtidos com base nos
elementos que são fornecidos pelos CTT.
H) Assim, não tendo a carta sido devolvida, tendo sido remetida para a sede da pessoa colectiva,
deve entender-se que a informação de que a AT dispõe goza, também ela, de fé pública em como foi
realizada a notificação.
I) Por outro lado, sendo suficiente a forma pela qual a notificação foi realizada - carta registada
- a AT goza da presunção de que a mesma foi feita no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil
seguinte a esse, quando esse dia não seja útil, nos termos do n.º 1 do art. 39º do CPPT.
J) Donde, de acordo com o n.º 2 deste mesmo artigo, esta presunção só podia ser ilidida pelo
notificado e, apenas para o caso de a notificação ocorrer em data posterior à presumida.
K) Entender-se que o sujeito passivo pode, a qualquer momento, invocar que a notificação não lhe
foi efectuada, viola o princípio da confiança e da boa fé, confrontando a AT com situações imprevisíveis
com as quais legitimamente não podia contar.
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L) Por outro lado, considerando o Tribunal que a informação da AT não é prova suficiente em
como a notificação foi realizada, caberia sempre ao mesmo, no âmbito do princípio do inquisitório e
por deter poderes para tal, diligenciar no sentido de, junto dos CTT, obter a confirmação da existência
daquele registo.
M) Ao ter considerado o contrário, o Acórdão “a quo” também violou o art. 13º do CPPT e 99º
da LGT.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando-se o Acórdão
recorrido, com todas as legais consequências.
1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público entendeu não se pronunciar 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 nº2 CPTA (art. 146º nº1 CPTA 2º segmento).».
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência já consolidada nesta Secção de Contencioso
Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível no âmbito
do contencioso tributário.
2. Segundo o disposto no 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 n.º 5 do referido
preceito legal
Por conseguinte, o recurso de revista excepcional para o STA só é admissível se for claramente
necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, sendo que esta importância
fundamental tem de ser detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia
ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.
Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia,
e verificar-se-á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando
a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Já a relevância social fundamental verificar-se-á quando estiver em causa um caso que apresente
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos,
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Por fim, a clara necessidade do recurso de revista para uma melhor aplicação do direito há-de
resultar da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco
consistente e/ou contraditória, impondo-se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição
para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se
repetir em casos futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente
insustentável, ou se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando-se objectivamente
útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, 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
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tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.» - cfr. Acórdão
desta Secção do STA de 30/05/2007, no proc. n.º 357/07.
Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
É incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias, que o Serviço de Finanças recepcionou
as declarações modelo 22 apresentadas com referência ao IRC dos exercícios de 2001, 2002 e 2003, as
quais determinaram as liquidações de imposto que constituem a dívida em cobrança na execução fiscal
n.º 1058200501099566 e apensos; e que contra essa execução a Recorrida deduziu oposição, invocando
a falta de notificação dessas liquidações, o que foi refutado pela Fazenda Pública, que, afirmando ter
procedido às notificações por carta registada simples, intentou fazer a respectiva prova através de um
“print informático” interno.
A sentença de 1ª instância julgou procedente a oposição, por considerar que a Administração Fiscal
não logrou fazer a prova da efectivação de tais notificações, nos termos legais, pois «(…) a FP apenas
junta um print informático e o que o mesmo sugere é que foi lançada a informação no sistema informático da DGCI, o que apenas serve de informação interna dos serviços, mas não se destina a provar
externamente o cumprimento das formalidades legais. Por outro lado, o lançamento da informação no
mencionado sistema não atesta a realização da notificação, mas apenas que alguém dos serviços lançou
essa informação no sistema. Por último, os dados do sistema não permitem acompanhar na totalidade
as vicissitudes da própria notificação (a forma utilizada - carta registada ou com A/R, a morada para
o foi enviada, se o aviso de recepção veio ou não assinado, se dele consta o n.º de B.I. de quem assinou
a notificação, se a carta veio devolvida e, em caso positivo, o motivo da devolução, etc.).»
Dessa sentença recorreu a Fazenda Pública para o TCAS, sustentando a existência de erro de
julgamento, por ter feito prova, através do aludido “print informático”, da realização das notificações,
e por violação do princípio do inquisitório, em virtude de o tribunal não a ter notificado para apresentar
mais documentos ou informações tidas por relevantes para a comprovação dessas notificações.
Todavia, o acórdão do TCAS confirmou na íntegra a sentença da 1ª instância, seguindo, de resto,
quanto à fundamentação, a posição assumida em situação análoga noutro acórdão do mesmo Tribunal
(de 23/03/2010, no proc. n.º 04999/09) e a posição expressa pelo Juiz Conselheiro JORGE DE SOUSA
nas suas anotações e comentários ao Código de Procedimento e de Processo Tributário. Como nele se
deixou dito “... aquele Ilustre Conselheiro, na obra citada, 2ª Edição, Revista e aumentada, 2000, Vislis,
pág. 241, refere que para se poder extrair a presunção prevista no nº. 2 deste artigo (39º), é necessário
que a notificação tenha sido efectuada nos termos legais, designadamente que a carta registada seja
enviada para o domicilio da pessoa a notificar, cabendo à Administração Fiscal o ónus de demonstrar
a correcta efectivação da notificação, mencionado o acórdão do STA de 21.2.1990, recurso n.º 5281,
que no mesmo sentido teria decidido. (…). Assim, entendemos, nenhuma censura merecer a sentença
recorrida quanto entendeu e decidiu que a prova da remessa da carta para notificação da liquidação
resultante da declaração de substituição de IRC relativa a 2004, entregue pela ora recorrida, deva
ser feita pela AT, bem como ser insuficiente para demonstrar o envio de tal correspondência para a
sede da notificanda um simples print informático, da lavra da ora recorrente, processado internamente
pelos seus serviços, como o constante da cópia de fls. 66 dos autos (…)”».
Para além disso, o acórdão recorrido desatendeu a invocada violação do princípio do inquisitório,
argumentando que, não contendendo este princípio com o ónus da alegação e prova que impende sobre
as partes e tendo a matéria em causa sido articulada na petição de oposição, cabia à AT «(…) contestá-la, como contestou, mas também juntar a pertinente prova como veio a fazer com a que entendeu apta
para tal, tendo junto o print.». «De resto, se para provar a remessa de tal carta para o domicílio fiscal
da ora recorrida não existe qualquer um outro documento na posse da AT, como agora vem invocar
a recorrente na matéria da sua alínea q), não se percebe que a mesma venha invocar a violação do
princípio do inquisitório por a mesma não ter sido notificada para a junção aos autos de um documento
que a mesma diz não existir!».
Neste recurso de revista, a Fazenda Pública continua a insistir que provou, através do aludido
“print informático”, a realização das notificações e que o tribunal violou o princípio do inquisitório
por não a ter notificado para juntar documento comprovativo ou outras informações antes de proferir
decisão. E, advogando que a matéria em causa assume relevância jurídica ou social pela sua utilidade
jurídica, que extravasa os limites da situação singular face à possibilidade da sua repetição num número indeterminado de casos futuros, reclamando, também por isso, uma interpretação pacificadora e
uniforme pelo STA, coloca duas questões para resolução neste recurso excepcional: (i) a de saber se a
informação prestada pela Administração Fiscal no sentido de que uma notificação fora enviada com um
determinado número de registo e em certa data constitui ou não prova da efectivação dessa notificação;
(ii) a de saber se o Tribunal deve ou não indagar, junto dos CTT, da existência desse registo.
Ora, salvo o devido respeito, as questões que a Recorrente coloca têm uma natureza casuística,
com contornos particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto e das causas de pedir invocadas, não sendo previsível que a sua solução tenha ou posso vir a ter repercussão noutras situações,
atenta a natureza singular do caso.
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Por outro lado, tais questões não revelam especial ou particular complexidade do ponto de vista
intelectual e jurídico, não revestindo dificuldade ou relevância superior à comum, não se antevendo,
por conseguinte, utilidade na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação
que se encontra em litígio nos autos. Isto é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras deste
concreto e singular litígio e as questões colocadas não se apresentam como particularmente controversas ou problemáticas, não demandando a realização de operações exegéticas de especial dificuldade.
O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tais questões não revestem uma relevância
jurídica fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.
E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação das ditas questões,
por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, dado que os
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.
E porque também não se visiona, na apreciação feita pelo tribunal recorrido, qualquer erro grosseiro
ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha
a admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fica afastada
a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.
Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA,
em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — João
Valente Torrão.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Reclamação para a conferência. Despacho de não admissão do recurso. Contra-ordenação tributária. Condenação em custas.
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, designadamente “quando tal se afigure
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da
uniformidade da jurisprudência” (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º);
II — Não se afigura “manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou
à promoção da uniformidade da jurisprudência” o recurso de decisão de condenação da Fazenda Pública em custas em processo de contra-ordenação no qual foi
proferida decisão de improcedência da acusação com subsequente arquivamento
dos autos.
Processo n.º 704/12-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Audireal II — Serviços de Engenharia e Gestão, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – O Ministério Público junto deste Supremo Tribunal vem reclamar para a Conferência do despacho da relatora proferido nos presentes autos a fls. 103 a 107 e datado de 11 de Julho de 2012, que,
em razão do valor da causa (€151) ser inferior ao da alçada e por ter julgado, em conformidade com o
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decidido em caso semelhante por Acórdão deste Supremo Tribunal de 20 de Junho de 2012 (proferido
no recurso n.º 513/12) não ser de o admitir ao abrigo do n.º 2 do artigo 73.º do Regime Geral das Contra-Ordenações pois que não se afigurava manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito
ou à promoção da uniformidade da jurisprudência, não admitiu o recurso interposto pelo Ministério
Público em 1.ª instância da decisão do tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que condenou
a Fazenda Pública em custas num processo de contra-ordenação em que foi julgada improcedente a
acusação com o subsequente arquivamento dos autos.
O reclamante fundamenta a sua reclamação nos termos seguintes (fls. 111 a 113 dos autos):
O Ministério Público (M.P.) vem ao processo em referência, em que foi interposto recurso para a
melhoria da aplicação, requerer que sobre a decisão proferida incida acórdão, nos termos do art. 417.º
n.º 8 do C.P.P., invocando, para tal, ainda o seguinte:
1º O processamento das infracções tributárias, de natureza contra-ordenacional, encontra-se submetido a um regime autónomo e específico que é o constante do R.G.I.T., aprovado pela Lei n.º 15/01,
de 5/6, com várias alterações posteriores.
2º Contudo, em tudo o não especificamente previsto nas normas constantes dos artigos 51.º a
66.º, é subsidiariamente aplicável o regime Geral das Contra-Ordenações (R.G.C.O.), aprovado pelo
DL 433/82, de 27-10, com as alterações introduzidas pelos DL 356/89, de 17-10, e 244/95, de 14-09,
e Lei 109/01, de 24/12.
3º E segundo o artigo 41.º deste regime geral, é aplicável o C.P.P. no que não se encontre especificamente previsto, sendo que ao caso é, pois, de aplicar o disposto no art. 417.º, n.º 8 do C.P.P..
4.º Acontece que a decisão proferida quanto à inadmissibilidade do recurso com vista à melhoria
do direito se fundou na inexistência de “erros claros na decisão judicial”.
5.º No entanto, no requerimento de interposição do recurso fundamentou-se ainda na divergência
de entendimento tido em diferentes processos que correram termos no TAF de Mirandela, nuns dos
quais se procede à condenação em “custas” da FP, e noutros não – cfr. fls. 73, em que se identificam
decisões em sentido contrário, proferidas a 21/6/06, no rec. 80/07 e a 30/11/07 no rec. 361/07 desse
mesmo tribunal.
6.º Ora, a melhoria da aplicação do direito a que se refere um recurso do tipo como o presente,
obtém ainda a sua justificação na fundada divergência de entendimentos que conduzam ao evitar
erros de direito em casos futuros – assim, nomeadamente, acórdão do STA de 20-06-2012 proferido
no proc. 0416/12, conforme consta em www.dgsi.pt.
7.º É certo que no caso em apreciação de recurso com esse fim, interposto em processo de contra-ordenação, ainda será necessário que se dê por verificado ainda o requisito constante do art. 73.º
n.º 2 do RGCO, de tal ser “manifestamente necessário”.
8.º Defende-se ser esse o caso, considerando que no art. 66.º do RGIT, única disposição que no
mesmo regula a matéria de custas, se prevê que “sem prejuízo da aplicação subsidiária do regime geral
do ilícito de mera ordenação social, as custas em processo de contra-ordenação tributário regem-se
pelo Regulamento das Custas dos Processos Tributários”.
9.º Sendo de entender esta última remissão para o previsto no regulamento de Custas Processuais
(RCP) aprovado pelo DL n.º 34/08, de 26/2, com várias alterações posteriores, em face das normas
contidas no 8.º do RCP e na Tabela III anexa para que remete, não se encontra prevista a imposição
de taxa de justiça, para o caso de ter sido julgada improcedente a acusação que tinha sido proferida
em processo de contra-ordenação fiscal.
10.º Com efeito, não só é o MP que vem expressamente no art. 4.º n.º 1 alínea a) do RCP como
sendo a entidade isenta de custas “quando age em nome próprio na defesa dos direitos e interesses
conferidos por lei”, como quanto a outras rubricas inseridas em custas assim não é de entender em
face das respectivas normas previstas no RCP, nos arts. 16.º a 20.º, 23.º e 24.º.
Nestes termos, dignem-se proferir decisão a admitir o recurso interposto e a conhecer da matéria
de direito suscitada, proferindo acórdão em que se julgue nos seguintes termos: - “no processo de
contra-ordenação tributária, tendo sido julgada improcedente a acusação com subsequente arquivamento dos autos, não é devida taxa de justiça pela FP.”.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
Cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Do despacho reclamado
É do seguinte teor o despacho reclamado:
«1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 21 de Setembro de 2011, no que tange á condenação da FP em custas,
concluindo as alegações de recurso nos termos seguintes:
1º No processo contra-ordenacional tributário a FP não é parte, configurando-se aí a dialéctica
processual como uma dialéctica de oposição entre o Mº Pº e o arguido;
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2º A promoção do processo cabe tão só ao MºPº que, não sendo parte, tem de carrear tudo o que
seja a favor ou contra o arguido;
3º Inexiste norma que preveja condenação em custas da FP por ter sido julgada improcedente a
acusação com consequente arquivamento dos autos;
4º Por tudo isso, realçando-se o princípio da legalidade fiscal de “nullum tributum sine lege”,
não pode a mesma ser aqui condenada;
5º Assim, o douto despacho recorrido enferma de erro de direito, violando, além do mais, o disposto
nos arts. 4, nº1, alínea a), e 8, nº4 e 5, do RCP, 66 do RGIT, 522 do CPP, e o princípio da legalidade
fiscal, consagrado no art. 103, nºs 2 e 3 da CRP, pelo que deve ser substituído por outro que se limite
a referir: “sem custas”.
6º Para melhoria da aplicação do direito e uniformização da jurisprudência deve ser fixado pelo
STA que: “Nos processos contra-ordenacionais tributários, tendo sido julgada improcedente a acusação
com consequente arquivamento dos autos, a FP está isenta de custas”.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 – Da admissibilidade do recurso
Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (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 fixada pela autoridade administrativa
era no valor de €151 (cento e cinquenta e um euros), 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, designadamente quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação
do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º do RGIT).
O Ministério Público invoca como fundamento da admissibilidade do recurso a melhoria da
aplicação do direito, no que concerne a questão de saber se em caso de improcedência da acusação
com subsequente arquivamento dos autos, deve a Fazenda Pública ser condenada em custas, e também promoção da uniformidade da jurisprudência, no que concerne também a tal questão já que vem
havendo decisões contraditórias nesse particular (cfr. o requerimento de interposição do recurso a
fls. 73 dos autos).
Como se disse no recente Acórdão deste Supremo Tribunal de 20 de Junho de 2012 (rec. n.º 513/12),
proferido em caso substancialmente idêntico ao dos autos, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr. por todos, o acórdão de 25 de Março de 2009, rec. n.º 106/06) que “A expressão «melhoria
da aplicação do direito» usada naquele artº. 73.º, n.º 2, do RGCO deve interpretar-se como abrangendo
todas as situações em que há «erros claros na decisão judicial» (Neste sentido, pode ver-se o citado
acórdão do STA de 20-6-2007, recurso n.º 411/07), situações essas em que, à face de entendimento
jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter na ordem jurídica a decisão recorrida, por ela
constituir uma afronta ao direito”.
Ora, a decisão de condenação da Fazenda Pública em custas em recurso de contra-ordenação
no qual foi proferida decisão declarando a nulidade da decisão administrativa por falta de requisitos
essenciais não se nos afigura constituir um erro clamoroso que importe necessariamente corrigir sob
pena de “afronta ao direito”, pois que se é certo que o processo de contra-ordenação não é um processo
de partes, antes um processo punitivo onde o Estado é representado pelo Ministério Público, não tendo
a Administração fiscal legitimidade para interpor recurso da decisão favorável ao arguido, também é
verdade que, a partir de 1 de Janeiro de 2004, nos processos tributários a Fazenda Pública perdeu a
isenção de custas de que tradicionalmente gozava (cfr. sobre a questão o Acórdão do Pleno da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal de 16 de Junho de 2010, rec. n.º 58/09), para além de
que, como sustenta o tribunal “a quo” é o incumprimento (aliás reiterado) por parte da Administração
fiscal dos requisitos legalmente estabelecidos para as decisões administrativas de aplicação da coima
que dá causa ao recurso da decisão e motiva a decisão de anulação (que lhe é desfavorável).
Não se afigura, pois, que o conhecimento do presente recurso seja manifestamente necessário
para a melhoria da aplicação do direito ou para promoção da uniformidade da jurisprudência, pois
que, quanto a este segundo motivo, o recorrente apenas refere, sem concretizar, haver decisões contraditórias nesse particular, não se conhecendo, até ao presente e com excepção do presente recurso,
de qualquer controvérsia jurisprudencial sobre a questão.
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No caso dos autos, não obstante se não estar perante declaração de nulidade da decisão administrativa de aplicação da coima, mas perante decisão de improcedência da acusação com subsequente
arquivamento dos autos, o mesmo entendimento deve valer, por identidade de razões.
Pelo exposto, é de concluir que não se verificam, in casu, os requisitos de que depende a aceitação
do recurso, razão pela qual este não é de admitir.
Sem custas.
Lisboa, 11 de Julho de 2012. — A Relatora, (Isabel Marques da Silva)»
5 – Apreciando
5.1 Da não admissão do recurso
Pretende o reclamante que, contrariamente ao decidido por despacho da relatora, o recurso seja
admitido e ainda que, conhecendo-o, seja proferido acórdão em que se julgue que no processo de contra-ordenação tributária, tendo sido julgada improcedente a acusação com subsequente arquivamento
dos autos, não é devida taxa de justiça pela FP.
O que alega, porém, não convence este Supremo Tribunal de que a admissão do presente recurso
se justifique porque se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à
promoção da uniformidade da jurisprudência (artigo 73.º n.º 2 do RGCO, aplicável ex vi da alínea b)
do artigo 3.º do RGIT).
O Acórdão do STA agora citado pelo Ministério Público junto deste Supremo Tribunal – o acórdão de 20 de Junho de 2012, proferido no rec. n.º 416/12 - não se refere sequer ao recurso previsto no
n.º 2 do artigo 73.º do RGCO, mas ao previsto no artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, para além de que, também aí, se concluiu no sentido na sua não admissão por falta de
demonstração da verificação dos pressupostos de que depende a sua admissibilidade.
Ora, relativamente ao recurso em causa nos autos, como afirmou este Supremo Tribunal em Acórdão
datado de 20 de Junho de 2012, proferido em caso semelhante (rec. n.º 513/12), constitui jurisprudência
deste Supremo Tribunal (cfr. por todos, o acórdão de 25 de Março de 2009, rec. n.º 106/06) que “A
expressão «melhoria da aplicação do direito» usada naquele artº. 73.º, n.º 2, do RGCO deve interpretar-se como abrangendo todas as situações em que há «erros claros na decisão judicial» (Neste sentido,
pode ver-se o citado acórdão do STA de 20-6-2007, recurso n.º 411/07), situações essas em que, à face
de entendimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter na ordem jurídica a decisão
recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito”.
Ora, a decisão de condenação da Fazenda Pública em custas em recurso de contra-ordenação
no qual foi proferida decisão declarando a nulidade da decisão administrativa por falta de requisitos
essenciais não se nos afigura constituir um erro clamoroso que importe necessariamente corrigir sob
pena de “afronta ao direito”, pois que se é certo que o processo de contra-ordenação não é um processo
de partes, antes um processo punitivo onde o Estado é representado pelo Ministério Público, não tendo
a Administração fiscal legitimidade para interpor recurso da decisão favorável ao arguido, também é
verdade que, a partir de 1 de Janeiro de 2004, nos processos tributários a Fazenda Pública perdeu a
isenção de custas de que tradicionalmente gozava (cfr. sobre a questão o Acórdão do Pleno da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal de 16 de Junho de 2010, rec. n.º 58/09), para além de
que, como sustenta o tribunal “a quo” é o incumprimento (aliás reiterado) por parte da Administração
fiscal dos requisitos legalmente estabelecidos para as decisões administrativas de aplicação da coima que
dá causa ao recurso da decisão e motiva a decisão de anulação (que lhe é desfavorável). (fim de citação)
Também o facto de serem indicadas no requerimento de interposição de recurso (fls. 73, nota 3)
duas decisões do mesmo Tribunal “sem custas para a FP” não constitui motivo determinante para que
se deva ter por justificado o recurso por “manifestamente necessário (…) à promoção da uniformidade
de jurisprudência”, pois que a controvérsia jurídica que está na origem do presente recurso parece ser
territorialmente localizada e, dado que estão pendentes vários recursos provindos do mesmo tribunal
cujo objecto é semelhante ao dos autos haverá em breve ocasião para que este Supremo Tribunal conheça da questão, não se justificando, pois, admitir o presente recurso.
Assim, porque o valor da causa (€151) é inferior ao da alçada e porque a admissão do recurso não se
afigura manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da
jurisprudência não será de admitir o recurso interposto pelo Ministério Público em 1.ª instância da decisão do
tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que condenou a Fazenda Pública em custas num processo de
contra-ordenação em que foi julgada improcedente a acusação com o subsequente arquivamento dos autos.
- Decisão –
6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em não admitir o recurso.
Sem custas, pois que o Ministério Público delas está isento.
Neto.

Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce
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Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Iva. Salvados.
Sumário:
As operações de alienação de «salvados» realizadas por companhias de seguros não
beneficiam das isenções previstas no artigo 9.º, nºs 28 ou 32, do CIVA [a que correspondem os nºs 29 e 33 do artigo 9.º na redacção anterior ao DL n.º 102/2008, de 20 de
Junho], tratando-se, outrossim, de operações sujeitas a IVA nos termos do artigo 3.º
do CIVA, por se considerarem transmissões onerosas de bens corpóreos.
Processo n.º 748/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Axa Portugal Companhia de Seguros, Lda.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a fls. 115 e segs. dos autos, que julgou parcialmente
procedente a impugnação judicial que AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, S. A., com os
demais sinais dos autos, deduziu contra os actos de liquidação adicional de IVA e de juros compensatórios
referentes aos períodos de Janeiro a Dezembro de 2003, no montante global de € 134.813,99.
1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
I. Vem o presente recurso interposto da douta Sentença que julgou parcialmente procedente a
impugnação deduzida contra as Liquidações Adicionais de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA)
e respectivos Juros Compensatórios, relativas aos períodos de Janeiro a Dezembro do exercício do ano
de 2003, cujo montante global ascende a 134.551,01 euros (que corresponde ao valor peticionado de
134.813,99 euros, deduzido do valor dos juros compensatórios devidos pela Impugnante de 262,98
euros), por erro nos pressuposto de direito em violação dos n.ºs 29 e 33 do artigo 9.º do Código do IVA
[actuais n.ºs 28 e 32, do artigo 9.º].
II. Para assim decidir entendeu o Tribunal a quo que, «… assiste razão à Impugnante quando defende que a venda dos salvados adquiridos em resultado de contratos de seguro realizados com os seus
segurados, integra o conceito do bens exclusivamente afectos a actividade isenta, nos termos e para os
efeitos dos nºs 29 e 33, do artigo 9.º do CIVA, motivo pelo qual as liquidações impugnadas padecem
de ilegalidade, por violação dos citados normativos, o que acarreta a sua anulação, com a consequente
restituição do imposto e juros compensatórios indevidamente pagos.».
III. Com o consequente direito ao recebimento dos peticionados juros indemnizatórios.
IV. Ressalvado o sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o assim
doutamente decidido, com fundamento em erro de julgamento - de direito -, pelas razões que passa a
expender.
V. A questão controvertida prende-se objectivamente com o entendimento sobre quais as normas
aplicáveis em sede de IVA, às operações de venda de «salvados» realizadas por companhias de seguros
- como a aqui recorrida, descritas no Ponto III - 2.2 do Relatório de Inspecção Tributária elaborado a
06.01.2006, sobre que recaiu o Despacho de 26.01.2006, que fundamentam as correcções e apuramento
do imposto em falta no valor de 123.167,46 euros.
VI. Sobre esta matéria o Despacho n.º 1854/2002-XV, de 18-12-2002, do Sr. Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais (SEAF), que confirmou a Informação n.º 1765, de 30.09.1999, da Direcção de Serviços do IVA, com Despacho concordante do Sr. Subdiretor-Geral da, à data, DGCI, de 06.10.1999, estará
na origem de correcções que têm originado situações sucessivas de contencioso, como a presente.
VII. Através do citado Despacho n.º 1854/2002-XV, o SEAF fixou a seguinte doutrina: «Em
relação aos bens em que o segurado, seu anterior proprietário, era um não sujeito passivo de IVA ou,
sendo-o, não deduziu o imposto referente à sua aquisição, por ser excluído desse direito, face ao disposto na artigo 21º do CIVA, poderá ser aplicável o regime de tributação pela margem, ao abrigo do
disposto no Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Em relação aos bens em que o direito à dedução
foi exercido e em que foi liquidado imposto à companhia de seguros, a venda do salvado deverá ficar
sujeita a imposto nos termos gerais».
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VIII. Estão em causa as situações resultantes «de sinistros», em que se verifica a perda total dos
veículos e as companhias seguradoras são obrigadas a indemnizar, em termos monetários, o lesado,
mediante o pagamento do valor total do veículo segurado. Mais concretamente, as circunstâncias em
que aquelas entidades acordam com os seus segurados e/ou outros lesados, para além de uma indemnização em dinheiro, tomar os veículos sinistrados, procedendo posteriormente à venda dos mesmos
no estado em que os adquiriram.
IX. Segundo o artigo 13º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23.02, que procedeu à revisão do Código
da Estrada, o «salvado» abrange o veículo a motor que, em consequência de acidente, entre na esfera
patrimonial de uma empresa de seguros por força de contrato de seguro automóvel e tenha sofrido danos, que afectem gravemente as suas condições de segurança; ou cujo valor de reparação seja superior
a 70% do valor venal do veículo à data do sinistro.
X. De harmonia com o disposto no artigo 566º do Código Civil, a indemnização é fixada em
dinheiro, sempre que a reconstituição natural não seja possível, não repare integralmente os danos, ou
essa reparação seja excessivamente onerosa para o devedor. Nestes casos, estabelece-se uma relação
jurídica entre o lesado e a seguradora, com vista ao pagamento da indemnização, podendo haver a
transferência do «salvado» da titularidade daquele para a titularidade desta.
XI. A posterior venda desse «salvado», por parte da companhia de seguros, contra o pagamento
de um preço por parte dos seus adquirentes, não pode deixar de configurar uma verdadeira transmissão
de bens, e como tal, sujeita a IVA.
XII. Com efeito, nos termos do artigo 3.º do CIVA, considera-se transmissão de bens a transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade.
Uma transmissão de bens realizada, por um sujeito passivo, em território nacional, face às normas de
incidência deste diploma legal, é sujeita a IVA.
XIII. A redacção do artigo 9.º, nºs 29 e 33 do CIVA (na redacção então vigente), foi integralmente
transposta do texto do artigo 13º, ponto B, alínea a), da Directiva 77/388/CEE (Sexta Directiva), do
Conselho de 17 de Maio de 1977 [actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE
do Conselho, de 28 de Novembro de 2006, relativa ao sistema comum do IVA]. Todavia, o legislador
fiscal não define o que se deve entender por «operações de seguro e resseguro».
XIV. No que se refere à actividade seguradora e resseguradora, de harmonia com artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 94-B/98 de 17.04, «As empresas de seguros..., são instituições financeiras que têm por
objecto exclusivo o exercício da actividade de seguro directo e ou de resseguro, salvo naqueles ramos
ou modalidades que se encontrem legalmente reservados a determinados tipos de seguradoras, podendo
ainda exercer actividades conexas ou complementares de seguro ou resseguro, nomeadamente no que
respeita a actos e contratos relativos a salvados…»;
XV. A Informação n.º 1279 de 23 de Fevereiro de 1998, da Direcção de Serviços do IVA, no Ponto
3, esclareceu que, «cabem no âmbito da isenção referida apenas as operações de seguros e resseguro e
as prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários de seguros. Não poderão
enquadrar-se no seu âmbito quaisquer outras operações realizadas a título complementar da actividade
seguradora, ainda que isentas plenamente no objecto da entidade seguradora, não tenham conexão
directa com aquelas operações».
XVI. No ponto 4 da mesma Informação, explica-se que «A obrigação de indemnização só existe
em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não se verificasse a lesão (artigo
563º do Código Civil). A aquisição das viaturas sinistra das por parte das seguradoras e sua posterior
revenda é efectuada no âmbito da livre negociação comercial não é inerente às operações de seguro
e resseguro, cujas obrigações resultam do cumprimento de obrigações de responsabilidade civil (não
comercial) extracontratual.».
XVII. No Acórdão de 3 de Março de 2005 (1), in Proc. C-472/03, Arthur Andeen, o TJCE declarou
que: «O artigo 13º, 8, alínea a), da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de, Maio de 1977
[actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA], deve
ser interpretado no sentido de que actividades de «back office», que consistem em prestar serviços,
mediante remuneração, a uma empresa de seguros, não constituem prestações de serviços relacionadas
com operações de seguro efectuadas por corretores ou intermediários de seguros, na acepção desta
disposição.».
XVIII. No Sumário do dito Acórdão, pode ler-se a seguinte fundamentação: «Com efeito, na
medida em que, por um lado, os referidos serviços apresentam especificidades, como a fixação e o
pagamento das comissões de intermediários de seguros, o acompanhamento dos contactos com estes,
a gestão dos aspectos ligados ao resseguro assim como ao fornecimento de informações aos intermediários de seguros e à Administração Fiscal, e em que, por outro não existem aspectos essenciais de
função de intermediação no ramo dos seguros, tais como a angariação de clientes e o estabelecimento
de relações entre, estes e o segurador, as actividades em causa devem ser analisadas como uma forma
de cooperação que consiste em ajudar a empresa de seguro na realização de actividades que incumbem
normalmente a esta última, sem manter relações contratuais com os segurados,…»
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XIX. No mesmo Acórdão, n.º 24, o TJCE começa por recordar que «os termos utilizados para
designar as isenções visadas no artigo 13º da Sexta Directiva [actuais artigos 131º a 135º e 137º da
Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA] são de interpretação estrita, dado que essas isenções
constituem derrogações ao princípio geral de acordo com o qual o IVA é cobrado por cada prestação
de serviços efectuada a título oneroso por um sujeito passivo» (v. Acórdãos de 8 de Março de 2001,
Skandia, C-240/99, n.º 32; e de 20 de Novembro de 2003, Taksatorringeri, C8/01, n.º 36).
XX. Referindo, no n.º 25, que «é igualmente jurisprudência assente que as referidas isenções
constituem noções autónomas do direito comunitário, que têm por objectivo evitar divergências na
aplicação do regime do IVA de um Estado-Membro para outro e que devem ser situadas no contexto
geral do sistema comum do IVA.» (v. Acórdão Skandia, já referido).
XXI. Segundo conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral, em 12 de Janeiro de 2005, no âmbito
do citado processo, pontos 20, 23 e 24: «A redacção do artigo 13º, B, alínea a), da Sexta Directiva [actual
alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA revela que não
são todas as «prestações de serviços relacionadas com (as operações de seguro)» que estão isentas.
XXII. O conceito de «prestações de serviços relacionadas» seria suficientemente amplo para
incluir virtualmente todas as prestações que, apresentando uma relação com a prestação de seguros,
poderiam considerar-se relacionadas com essas operações. Ora, é manifesto que o legislador comunitário limitou o alcance da isenção unicamente à parte dessas prestações que sejam efectuadas por
corretores e intermediários de seguros. A qualificação da pessoa que reivindica a isenção como corretor
ou intermediário constitui, portanto, um elemento-chave na determinação das actividades relativas às
operações de seguros que estão isentas ao abrigo do referido artigo 13º, B, alínea a) [actual alínea a)
do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/112/CE do sistema comum o IVA].
Deve-se… tomar como referência a definição dada pelo Tribunal de Justiça no já referido Acórdão Taksatorringen, proferido no domínio do IVA. Nesse Acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que
o conceito de «prestações de serviços relacionadas com [as operações de seguro] efectuadas por
corretores e intermediários de seguros», na acepção do artigo 13º, 8, alínea a), da Sexta Directiva
[actual alínea a) do n.º 1 do artigo 135º da Directiva 2006/1121GB do sistema comum do IVA], «visa
unicamente as prestações efectuadas por profissionais que estão ligados, quer ao segurador, quer ao
segurado, sendo precisado que o corretor não é senão um intermediário».
XXIII. Este conceito põe a tónica num domínio como o da distribuição de produtos de seguros,
caracterizado, no seu modus operandi, por uma grande complexidade e diversidade - na acção externa
de um intermediário de seguros, isto é, na sua posição da mediação entre o segurado e a sociedade de
seguros, o que implica necessariamente a existência de relações com as duas partes.
XXIV. Mais recentemente, no Acórdão de 22 de Outubro de 2009, in Proc. C-242108, Bundesfinanzhof, o TJCE declarou que: «Uma cessão a titulo oneroso, por uma sociedade com sede num Estado
membro a uma companhia de seguros com sede num Estado terceiro, de uma carteira de contratos de
resseguro do ramo vida que implica que esta última assuma, com o acordo dos segurados, todos os
direitos e obrigações decorrentes desses contratos não constitui uma operação abrangida pelos artigos 9.
º, n.º 2, alínea, e), quinto travessão, e 13º, B, alínea a), da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de
17 de Maio de 1977 [actuais artigos, respectivamente, 56º, n.º 1, alíneas a) a f) e 135º n.º 1, alínea a),
ambos da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA]...».
XXV. Da jurisprudência assente no dito Acórdão, importa realçar os pontos 34 a 39, com interesse
para a presente análise: «(…) Recorde-se que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o
conceito de “operações de seguro” se caracteriza, como geralmente admitido, pelo facto de o segurador,
mediante o pagamento prévio de um prémio pelo segurado, se comprometer a fornecer a este último,
em caso de realização do risco coberto, a prestação acordada no momento da celebração do contrato»
(v. Acórdãos, CPP, n.º 17; Skandia, n.º 37 e Taksatorregen, n.º 39, já referidos).
XXVI. A este respeito, o Tribunal de Justiça especificou que, embora seja ponto assente que e expressão «operações de seguro» referida no artigo 130,B, alínea a), da Sexta Directiva [actual artigo 135º,
n.º 1, alínea a), da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do IVA] engloba, em qualquer caso, a
situação em que a operação em questão e efectuada pelo próprio segurador que assumiu, a cobertura
do risco seguro, tal expressão não visa apenas as operações efectuadas pelas próprias seguradoras e é
em principio, suficientemente ampla para englobar a concessão de uma cobertura de seguro por um
sujeito passivo que não seja o próprio segurador, mas que, no âmbito de um seguro colectivo, fornece
aos seus clientes tal cobertura, utilizando as prestações de um segurador que assume o risco seguro (v.
Acórdãos, já referidos, CPP, n.º 22; Skandia, n.º 38; e Taksatorrlngen, n.º 40).
XXVII. Todavia, o Tribunal de Justiça também declarou que, em conformidade com a definição da
operação de seguro que consta do n.º 34 do presente Acórdão, a identidade do destinatário da prestação
tem importância para efeitos da definição do tipo de serviços visado pelo artigo 13º, B, alínea a), da
Sexta Directiva [actual artigo 135º, n.º 1, alínea a), da Directiva 2006/112/CE do sistema comum do
IVA), o que tal operação implica, pela sua própria natureza, a existência de uma relação contratual entre
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o prestador do serviço de seguro e a pessoa cujos riscos são cobertos pelo seguro, ou seja, o segurado
(v. Acórdãos, já referidos, Skandia n.º 41, e Taksatorringen, n.º 41).
No processo principal, a cessão a título oneroso de uma carteira de contratos de resseguro do
ramo vida entre a sociedade cedente e a companhia S que consistiu no pagamento, por esta última, de
um preço em contrapartida da aquisição dos referidos contratos não corresponde às características de
um operação de seguro, recordadas no n.º 34 do presente Acórdão.
Essa cessão também não corresponde a uma operação de resseguro através do qual uma seguradora celebra um contrato nos termos do qual se compromete a assumir, mediante o pagamento de um
prémio e dentro dos limites fixados por esse contrato, as dívidas resultantes, para outra seguradora,
dos compromissos assumidos por esta última no âmbito dos contratos de seguro que celebrou com os
próprios segurados.
Com efeito, contrariamente a essa operação de resseguro, a referida cessão traduz-se na assunção,
pela companhia S, de todos os direitos e obrigações da sociedade cedente inerentes aos contratos de
resseguro objecto da cessão, deixando esta última, na sequência dessa assunção, de ter qualquer relação
jurídica com os ressegurados.
XXVIII. Face à jurisprudência acabada de referir, e à que recentemente foi emanada pelo Venerando STA, no Acórdão de 19.04.2012, Proc. 0101/12, cujo sumário pela clareza da exposição, se
reproduz, em parte:
«III - Considerando a letra e a razão de ser da isenção consagrada no art. 9º, nº29, do CIVA, ao
dizer-se que estão abrangidas na referida isenção as operações de seguro e de resseguro realizadas
por companhias de seguros, bem como as prestações de serviço conexas efectuadas pelos corretores e
intermediários de seguros, deve entender-se que não cabe na mesma a actividade de venda de salvados
pelas companhias de seguros.
IV - A venda de salvados também não preenche as condições da isenção prevista no n.º 33 do art. 9º
do CIVA (que o bem esteja afecto à actividade isenta e que a aquisição do bem pelo sujeito passivo
tenha sido feita com exclusão do direito a dedução) porque não se trata de uma actividade isenta, mas
apenas de operações isentas e a lei não estabelece que ficam isentas todas as actividades de seguro e
resseguro, mas apenas as operações de seguro e resseguro. Por outro lado, também não foram abrangidas as actividades conexas ou complementares em geral, mas só as dos intermediários e corretores
de seguro e não todas mas apenas das conexas com as operações de seguro e resseguro. Finalmente, o
salvado não deve ser qualificado como bem afecto à actividade seguradora, pois quando se fala de bens
afectos à actividade isenta quer-se significar os bens que tenham sido utilizados na empresa transmitente
na realização de operações isentas do imposto. Aplicá-la aqui era partir não da utilização do bem para
determinar o regime da subsequente venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que se pretende
para a venda para qualificar a utilização anterior.»
XXIX. Por tudo o que vem exposto, forçoso será concluir que, as operações de alienação de
«salvados» realizadas por companhias de seguros, como a aqui recorrida, não beneficiam das isenções previstas no artigo 9º, n.ºs 28 ou 32, do CIVA, [anteriormente à redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 102/2008, de 20.06, estas isenções estavam previstas nos n.ºs 29 e 33, do artigo 9º].
XXX. tratando-se outrossim de operações sujeitas a IVA nos termos do artigo 3º do código, por
se considerarem transmissões onerosas de bens corpóreos, tributadas de acordo com a doutrina veiculada pelo Despacho n.º 1854/2002-XV, de 18.12.2002, do SEAF, podendo como no caso, beneficiar
do regime especial de tributação da margem, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 199/96, de 18.10, salvo
em relação aos bens em que o direito à dedução foi exercido pelo segurado, seu anterior proprietário,
caso em que este deverá liquidar imposto à seguradora, sendo a venda do «salvado», por parte desta,
sujeita a IVA nos termos gerais.
XXXI. Nesta conformidade a actuação da AT foi conforme à lei e ao entendimento que dali decorre, justificando-se a manutenção das liquidações efectuadas.
XXXII. A douta Sentença recorrida os princípios e as disposições legais supracitadas.
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações para sustentar a manutenção do julgado, que concluiu da seguinte forma:
A. A aquisição de salvados pela seguradora é um elemento do processo de indemnização no
âmbito do contrato de seguro, pois a seguradora não celebra com o segurado qualquer contrato de
compra e venda.
B. A seguradora adquire a propriedade do salvado unicamente ao abrigo do contrato de seguro, e
em resultado do pagamento da indemnização, sendo a transferência de propriedade inerente à obrigação
legal de pagamento de indemnização e, portanto, inerente à própria actividade seguradora.
C. A tese que recusa a isenção de IVA assenta numa autêntica ficção: a de que as seguradoras, para
além da respectiva actividade, exercem uma outra, de compra e venda de salvados.
D. Só que a aquisição dos salvados não é, sequer, uma “actividade conexa” ou “complementar”
da actividade seguradora. É, sim, uma das diversas operações em que se decompõe a própria actividade
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seguradora, que envolve a prática de vários actos jurídicos, em que se desdobra um negócio jurídico
complexo.
E. Além disso, a AT não pode exigir que a Seguradora apresente factura ou documento equivalente
de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 35º do CIVA, ou que a Impugnante demonstre que não lhe
foi liquidado IVA por parte dos anteriores proprietários dos salvados, dado que a aquisição dos salvados
resulta de um processo de pagamento de indemnizações no âmbito de um contrato de seguro e não de
um contrato de compra e venda.
F. Por esse motivo, não há lugar à emissão de uma factura, nem essa aquisição dá origem a liquidação de IVA.
G. Sendo assim, porque os actos e contratos relativos a salvados são inerentes à actividade seguradora e indissociáveis dessa actividade, a aquisição e subsequente venda de “salvados” pelas companhias
de seguros, no âmbito de contrato de seguro automóvel, abrangendo bens exclusivamente afectos a
actividade isenta (operações de seguro, resseguro e prestação de serviços conexos) que não confere
direito à dedução, integra a isenção prevista pelo art. 9º n.º 29 e 33 do CIVA.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer, a fls. 174
e segs., no sentido de que o recurso merecia provimento, aderindo, em suma, à jurisprudência contida
nos acórdãos proferidos por este Supremo Tribunal em 19/04/2012 e em 02/05/2012, nos processos
n.º 0101/12 e n.º 0642/11, respectivamente, propugnando pela revogação da sentença recorrida.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
A) A Impugnante dedica-se ao exercício da actividade de seguro e resseguro do ramo “não vida”,
tendo, no exercício dessa actividade, alienado veículos salvados - cfr. fls. 23, 33 e 34 do processo administrativo (PA) apenso aos autos.
B) A coberto da ordem de serviço n.º OI200500262, de 23/05/2005, a Direcção de Serviços de
Inspecção Tributária (DSIT), da Direcção Geral dos Impostos, levou a cabo um procedimento inspectivo
externo à ora Impugnante, de âmbito geral e com incidência sobre o exercício de 2003, em resultado
do qual lhe foram efectuadas, além do mais, correcções de natureza meramente aritmética, em sede de
IVA, no valor de € 123 167,46, com base nos seguintes fundamentos:
“(…) IVA – Salvados
Da validação efectuada aos registos dos salvados alienados disponibilizados pelo Sujeito Passivo,
verificou-se que não foi efectuada qualquer liquidação de IVA, conforme Despacho n.º 1854/2002 — XV
do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 18 de Dezembro.
A alienação de salvados é uma operação sujeita a IVA nos termos do artigo 3º do CIVA, por se
considerar uma transmissão onerosa de bens corpóreos, à taxa de 19%, de acordo com a alínea c) do
n.º 1 do artigo 18º do CIVA (...).
Desta forma, foram efectuadas as devidas liquidações, tendo em consideração que o mencionado
despacho determina que se deve aplicar o regime de tributação pela margem, relativamente aos bens em
que o segurado, seu anterior proprietário, fosse um não sujeito passivo do IVA ou sendo-o não tivesse
deduzido o imposto respeitante à aquisição, por estar excluído desse direito ao abrigo do disposto no
art.º 21º do CIVA, e o regime geral do IVA, aos bens em que o direito à dedução foi exercido e em que
foi liquidado imposto à companhia.
Face ao exposto ao efectuar-se a liquidação do IVA em causa, considerou-se que:
a) os salvados alienados cujos anteriores proprietários exerciam as actividades de Leasing, Rent-a-car e ALD, estão sujeitos a IVA pelo regime geral, uma vez que o artigo 21.º do CIVA estabelece a
não dedução do IVA nas viaturas ligeiras de passageiros ou mistas com exclusão das destinadas ao
exercício das actividades mencionadas anteriormente;
b) relativamente às viaturas ligeiras de mercadorias cujos anteriores proprietários eram consumidores finais o IVA foi liquidado pela margem, isto porque, embora o artigo 21.º do CIVA não regulamente
o direito à dedução destas viaturas, este não pode ser exercido por não sujeitos passivos de IVA;
c) no que concerne às viaturas ligeiras ou mistas e ligeiras de mercadorias, cujos seus anteriores
proprietários não podiam exercer o direito à dedução, a liquidação de IVA incidiu sobre a margem;
d) nas viaturas ligeiras de mercadorias cujos anteriores proprietários eram empresas e que podiam
exercer o direito à dedução, a liquidação de IVA incidiu sobre o valor do salvado;
Desta situação, resulta uma correcção a favor da Administração Fiscal efectuada nos termos do
Despacho acima mencionado, com imposto em falta no valor de € 123.167,46 (...)”— cfr. 19 a 38 do
PA apenso aos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
C) Na sequência da inspecção tributária acima referida, a Direcção Geral dos Impostos emitiu as
liquidações adicionais de IVA e de juros compensatórios ora impugnadas, com data limite de pagamento
de 30/04/2006 - cfr. fls. 48 a 68 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
D) A ora Impugnante efectuou o pagamento das liquidações impugnadas em 28/04/2006, no total
de € 137 663,99 (2) — cfr. fls. 48 a 68 dos autos.
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3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que tendo julgado parcialmente
procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., contra os actos de liquidação adicional de IVA e de juros compensatórios referentes ao
ano de 2003, anulou integralmente as liquidações de imposto e dos juros compensatórios (com excepção
dos juros contados sobre o montante de € 2.850,00 com referência ao período de Julho de 2003, por
essa parcela da liquidação do imposto não ter sido impugnado), com fundamento na ilegalidade da
liquidação de IVA na venda de «salvados», por violação do disposto nos nºs. 29 e 33 do artigo 9.º do
CIVA, deixando prejudicado o conhecimento dos demais vícios imputados ao acto (erro na qualificação
da matéria colectável, por indevida aplicação do art. 21º do CIVA, e indevida exigência de factura, por
estar em causa o pagamento de uma indemnização).
A Recorrente insurge-se contra o assim decidido, advogando que as previsões constantes dos
nºs. 29 e 33 do art. 9º do CIVA não são aplicáveis à venda dos «salvados» por parte da companhia de
seguros, por não se tratar de venda de bens exclusivamente afectos a actividade isenta, tratando-se,
antes, de uma transmissão de bens, sujeita a IVA, nos termos do art. 3º, do CIVA.
Neste contexto, a questão que se coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a sentença
padece de erro de julgamento, em matéria de direito, por ter julgado que a venda dos salvados adquiridos pela seguradora em resultado de contrato de seguro realizado com o seu segurado está isenta de
IVA por integrar o conceito de bens exclusivamente afectos a actividade isenta, nos termos dos n.ºs.
29 e 33 do art.º 9.º do CIVA.
A posição assumida na sentença alicerçou-se no acórdão que o STA proferiu em 19/02/2003, no
processo n.º 26435, onde se julgou que a venda dos salvados adquiridos pela seguradora em resultado
das indemnizações pagas aos seus segurados por motivo de perda total de veículos está isenta de IVA,
porque os salvados são bens que entram na esfera patrimonial da companhia de seguros por força de
contrato de seguro, pelo que a sua aquisição/afectação decorre, ainda e exclusivamente, da actividade
desenvolvida pela seguradora - de operações de seguro e resseguro e prestações de serviços conexos
- actividade que, como decorre do estabelecido no n.º 29 do artº 9.º do CIVA, se encontra isenta de
tributação em sede de IVA.
Esgrimindo contra essa argumentação, a Recorrente invoca, além do mais, com a jurisprudência
contida no acórdão proferido pelo STA 19 de Abril de 2012, no processo n.º 0101/12, onde foram
analisadas as seguintes questões: (a) o sentido e alcance do art. 8º, n.º 1, do Dec.Lei n.º 94-B/98, de
17.04, sobre a distinção entre “actividade de seguro directo e ou resseguro” e “actividades conexas
e complementares”; (b) se o conceito de actividades conexas e complementares supra referido corresponde ao mesmo que foi estabelecido pelo legislador do IVA no n.º 29 do art. 9º quando se refere
a prestações de serviço relacionadas com operações de seguro e resseguro efectuadas por corretores
e intermediários; (c) o sentido e alcance da isenção estabelecida no art. 9º, n.º 33, do CIVA e a sua
relação com a actividade de aquisição/venda dos salvados. Acórdão onde acabou por se concluir que
as isenções previstas nos nºs. 29 e 33 do art. 9º do CIVA não são aplicáveis à venda de salvados pelas
companhias de seguros.
Efectivamente, no aludido acórdão julgou-se que «considerando a letra e a razão de ser da isenção consagrada no art. 9º, n.º 29, do CIVA, ao dizer-se que estão abrangidas na referida isenção as
operações de seguro e de resseguro realizadas por companhias de seguros, bem como as prestações
de serviço conexas efectuadas pelos correctores e intermediários de seguros, deve entender-se que
não cabe na mesma a actividade de venda de salvados pelas companhias de seguros»; além disso, «a
venda de salvados também não preenche as condições da isenção prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA
(que o bem esteja afecto à actividade isenta e que a aquisição do bem pelo sujeito passivo tenha sido
feita com exclusão do direito a dedução) porque não se trata de uma actividade isenta, mas apenas de
operações isentas e a lei não estabelece que ficam isentas todas as actividades de seguro e resseguro,
mas apenas as operações de seguro e resseguro. Por outro lado, também não foram abrangidas as
actividades conexas ou complementares em geral, mas só as dos intermediários e correctores de seguro
e não todas mas apenas das conexas com as operações de seguro e resseguro. Finalmente, o salvado
não deve ser qualificado como bem afecto à actividade seguradora, pois quando se fala de bens afectos
à actividade isenta quer-se significar os bens que tenham sido utilizados na empresa transmitente na
realização de operações isentas do imposto. Aplicá-la aqui era partir não da utilização do bem para
determinar o regime da subsequente venda mas inverter a relação e ir buscar o regime que se pretende
para a venda para qualificar a utilização anterior».
Este foi também o entendimento perfilhado no acórdão proferido por esta Secção do STA em 2
de Maio de 2012, no processo n.º 0642/12, e, mais recentemente, do acórdão proferido no passado dia
31 de Outubro, no processo n.º 0660/12, no qual a ora Relatora interveio como primeira Adjunta, e
onde se decidiu igualmente que a aquisição e venda de “salvados” pelas companhias de seguros é uma
actividade complementar das operações de seguro e resseguro não incluída nas normas de isenção de
IVA previstas nos nºs 28º e 32º do CIVA.
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Porque concordamos com esta orientação jurisprudencial, cuja fundamentação se nos afigura
clara e proficiente e à qual nada se nos oferece acrescentar, limitar-nos-emos a reproduzir a motivação
deste último acórdão,
«Os números 29 e 33 (actuais 28º e 32º do CIVA) estabelecem que, «as operações de seguro e
resseguro, bem como as prestações de serviços conexas efectuadas pelos corretores e intermediários
de seguro» e que «as transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, quando
não tenham sido objecto do direito à dedução e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição ou
afectação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos termos do n.º 1 do artigo 21.º».
Para desvendar o verdadeiro sentido e alcance destas normas, tendo presente que as normas de
isenção do IVA estão sujeitas a um princípio de interpretação “estrita” ou “declarativa”, tal como vem
defendendo a jurisprudência comunitária, o acórdão do STA de 19/4/2012, acima referido, socorreu-se
dos elementos gramatical, sistemático e racional para concluir que a venda dos “salvados” não é uma
operação incluída no âmbito daquelas normas.
No que se refere à primeira delas, o n.º 29 do art. 9º do CIVA, partindo do escopo social das
empresas de seguros, tal como está definido no n.º 1 do artigo 8º do DL n.º 94-B de 17/4, só se pode
concluir que a 1ª parte da norma se reporta ou remete para a actividade principal das companhias de
seguro, de que têm o exclusivo se devidamente autorizadas, que é a realização de «operações de seguro
e resseguro» e não para as actividades conexas ou complementares referidas no artigo, onde se inclui
o negócio dos “salvados”. Aquele artigo 8º distingue, de forma clara e precisa, a actividade principal
de seguro directo e resseguro, que só as companhias de seguro podem exercer, quando devidamente
autorizadas, das actividades acessórias ou complementares, que podem ser levadas a cabo por outras
entidades, sem sujeição a prévia autorização administrativa. Ora, a letra da 1ª parte do n.º 29º do artigo das isenções de IVA, ao referir-se apenas às «operações de seguro e resseguro» só pode comportar
um único significado: isentar de IVA as operações incluídas na actividade principal das seguradoras,
mas a contrario deixar de fora as actividades conexas ou complementares. Sendo a isenção de natureza
excepcional, digamos que a partir da norma excepcional se deduz um princípio de sentido oposto para
os casos nela não abrangidos.
De igual modo, não é através do enunciado linguístico da 2ª parte da norma que se pode chegar à
conclusão que a venda dos “salvados” está abrangida pela norma de isenção. Nesse segmente normativo
estende-se a isenção «às prestações de serviço conexas efectuadas pelos correctores e intermediários de
seguro», querendo referir-se às actividades que o artigo 9º do DL n.º 144/2006 inclui no âmbito da sua
actividade e que se estão conexionadas com o ramo dos seguros, tais como operações de capitalização
ou mediação no âmbito dos fundos de pensões.
O argumento de ordem sistemática, que afasta os “salvados” do âmbito da norma daquele n.º 29
do art. 9º, é-nos dado por Maria Odete Oliveira, em anotação ao acórdão do STA referido na sentença
recorrida: «o preceito não comporta quanto às companhias de seguros quaisquer outras operações, contrariamente ao que sucede em isenções consignadas em diferentes números do art. 9º do CIVA em que o
legislador entendeu abranger no âmbito da isenção algumas outras transmissões de bens ou prestações
de serviços para além das que directamente justificaram a consagração da isenção, designado essa outras
por conexas ou mesmo estritamente conexas. Só que quando assim o quis disse-o expressamente, como
aliás se exige em matéria de normas que consagram isenções» (cfr. “Anotação ao Acórdão do STA, de
19 de Fevereiro de 2003, Proc. n.º 26435”, Jurisprudência Fiscal Anotada, Almedina, Coimbra, 2003,
p. 93). Ou seja, no contexto das várias normas de isenção que compõem o artigo 9º do CIVA, que por
princípio obedecem a um pensamento unitário, conclui-se que a isenção só é estendia às operações
conexas nos casos taxativamente indicados pela legislador, o que, desde logo, afasta a possibilidade de
se incluir a compra e venda dos salvados nas actividade de seguro e resseguro.
Também, a razão de ser da norma em causa afasta a possibilidade de se incluir no seu espírito a
compra e venda de salvados. A racionalidade da norma foi encontrada por José Xavier de Bastos, que a
ela se refere nestes termos: «O argumento mais corrente a favor da isenção de IVA para as actividades
seguradoras é o de que o preço a que os serviços respectivos são vendidos – os chamados “prémios de
seguro” - não reflecte necessariamente o valor dos serviços efectivamente prestados pelo segurador. A
operação de uma companhia seguradora, na sua forma pura, consiste em recolher “prémios” dos clientes,
formando um fundo, cujo valor, na sua maior parte, está consignado ao pagamento das “indemnizações”.
As somas pagas pelos clientes só em pequena parte se destinam a cobrir os custos de administração e
funcionamento; o resto constitui, a bem dizer, transferências. É este o caso da generalidade dos seguros
de risco, por exemplo, de incêndio, de acidente de trabalho, etc. No caso de seguros de vida, há, no
prémio pago pelos clientes, também um elemento de poupança, o que apela para um tratamento fiscal
idêntico ao que recebem outros activos em que se fazem aplicações financeiras (…). A tributação do
prémio bruto, permitindo apenas à seguradora a dedução do IVA contido nas aquisições de bens e de
serviços de terceiros, não constituiria, nesta lógica, solução aceitável. Separar, todavia, de modo não
arbitrário, a componente que se relaciona com o serviço da seguradora, como coisa distinta da componente que se destina a dar solidez financeira ao fundo segurador, ou da componente de poupança, é a
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dificuldade técnica principal com que se defronta a tributação pelo IVA das operações de seguro e de
resseguro” (Cfr. “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional”, Ciência e Técnica
Fiscal, 362, 1991, p. 148).
Ora, se a isenção das operações de seguro e resseguro assenta na dificuldade em apurar o valor
acrescentado dos prémios de seguro, o mesmo não ocorre na compra e venda dos salvados, em que
facilmente se determinava tal valor.
E afastada também está a possibilidade de se incluir o negócio dos salvados no âmbito da norma
do n.º 33 do artigo 9º do CIVA, acima transcrita, que inclui duas espécies de «transmissões»: (i) «de
bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta», quando não tenham sido objecto do direito à
dedução; (ii) «de bens cuja aquisição ou afectação tenha sido feita com a exclusão do direito à dedução
nos termos do n.º 1 do artigo 21º».
Como se refere no Ac. de 19/4/2012, não se inclui na primeira parte da norma, por vários motivos:
(i) a aquisição dos salvados não resulta do cumprimento do contrato de seguro, porque, em caso de
sinistro, a companhia de seguros fica obrigada a pagar uma indemnização, mas tal não implica necessariamente a aquisição dos salvados; (ii) a compra e venda dos salvados, apesar de complementar dos
seguros, é uma actividade meramente eventual que pode ser despenhada por outras entidades; (iii) a
norma refere-se a uma “actividade isenta” e não a “operação isenta”, como é o caso da compra e venda
de salvados; (iv) mesmo que a compra do salvados decorresse das cláusulas do contrato de seguro, ainda
assim só a aquisição poderia eventualmente beneficiar de isenção de IVA, caso se entendesse que não
tem subjacente um preço, mas sim o pagamento do prémio de seguro; (v) no caso do transmitente da
propriedade do salvado ser um particular sujeito passivo de IVA, está fora da incidência do imposto,
pelo artigo 1º do CIVA, faltando o pressuposto de que se trate de um bem que não tenha sido objecto
do direito à dedução.
E também não está ao alcance da segunda parte da norma, porque, como se refere no referido
acórdão, citando o artigo de Maria Odete Oliveira: (i) «(…) escapando à incidência do imposto, a
entrega da viatura sinistrada à seguradora pelo segurado, não se poderá com propriedade dizer que a
seguradora a adquiriu sem que tenha havido exercício do direito a dedução. Este direito de dedução é
do IVA suportado. Se não houve IVA suportado nunca poderá falar-se em exercício ou não do respectivo direito a dedução»; (ii) «a estender-se o âmbito da isenção prevista no n.º 33 do art. 9º do CIVA,
no sentido do defendido na jurisprudência do Acórdão do STA, que serviu de fundamento à sentença
“a quo”, implicaria aceitar-se que sempre que um qualquer sujeito passivo, uma vez que o preceito é
de aplicação genérica, adquirisse um qualquer bem a um particular estaria em condições de isentar a
sua posterior transmissão. Ora, acontece que, no caso mais frequente de comercialização de bens em
segunda mão, em que os bens são adquiridos a particulares com intenção de os voltar a reintroduzir no
circuito da comercialização, foi necessário prever uma disposição especial para cobrir tais situações,
que não ficaram desta forma isentas de IVA. A questão foi objecto da emissão de directiva própria
(Directiva 94/5/CE do Conselho, de 14 de Fevereiro de 1994 (7ª Directiva de IVA), transposta para o
direito interno por força do Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro. Segundo o regime decorrente
da mencionada Directiva, nas situações em que o segurado seja um particular ou um sujeito passivo
que não deduziu o IVA suportado aquando da aquisição do veículo aplica-se à venda pela companhia
de seguros o regime da margem, uma vez que se verifica também aqui de bens usados adquiridos para
venda»; (iii) acresce que, no caso particular da aquisição/venda de salvados, o alargamento do âmbito da
isenção levaria a questionar se o mesmo seria igualmente extensível às demais actividades conexas ou
complementares previstas no art. 8º, nº1, do Decreto-Lei n.º 94-B/98 (2ª parte), uma vez que também em
relação às mesmas se pode argumentar que ocorrem ainda no seguimento ou decorrência do pagamento
do prémio do seguro e no quadro dos contratos de seguros, entendido num sentido amplo.
Em suma: a aquisição e venda de “salvados” pelas companhias de seguros é uma actividade complementar das operações de seguro e resseguro não incluída nas normas de isenção de IVA previstas
nos nºs 28º e 32º do CIVA.».
Neste contexto, torna-se evidente que os nºs 29 e 33 do art. 9º do CIVA são inaplicáveis à venda
de salvados pelas companhias de seguros, que, como se viu, não integram o conceito de bens exclusivamente afectos a actividade isenta, configurando antes uma transmissão de bens, sujeita a IVA, nos
termos do art. 3º do CIVA, pelo que se impõe revogar a sentença que, com base neste único vício,
julgou procedente a impugnação.
O recurso merece, pois, provimento.
Face ao provimento do recurso e à revogação da decisão recorrida, suscita-se a questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, dos demais fundamentos da impugnação.
Sucede que a sentença de primeira instância não fez explicitação bastante dos factos relevantes
para a apreciação dessas questões, e que passam por saber se, como alegado pela Impugnante, o acto de
liquidação de IVA impugnado padece de erro nos pressupostos de facto, na medida em que, ao contrário
do que foi presumido no relatório da inspecção tributária, não houve liquidação de IVA pelos anteriores
proprietário nem dedução desse imposto - como a Impugnante diz poder confirmar pela documentação
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de suporte da transmissão dos salvados para si. Razão por que defende a ilegalidade da aplicação que
foi feita do regime geral do IVA com base na afirmação, constante desse relatório, de que se impunha
«aplicar o regime geral do IVA no que concerne aos bens em que o direito à dedução foi exercido e
em que foi liquidado imposto à companhia».
Também este Tribunal de recurso não dispõe, por sua vez, de base factual para decidir a questão, uma
vez que ela pressupõe uma realidade de facto que não está pré-estabelecida – inexistência, no caso concreto,
de emissão de facturas pelos proprietários das viaturas e inexistência de liquidação de IVA - nem aqui pode
estabelecer-se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto, pelo que se impõe a remessa
dos autos ao Tribunal “a quo” para conhecimento dos restantes vícios invocados na petição inicial.
4. Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar
a baixa dos autos à 1ª instância para que conheça dos demais fundamentos de impugnação invocados.
Custas do recurso pela recorrida, uma vez que contra-alegou.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva —
Lino Ribeiro.
(1) (Publicado em: http://europa.eu/index_pt.htm)
(2) (O valor pago inclui o montante de € 2.850,00, de IVA intracomunitário, respeitante à liquidação de 0307, valor esse
que não foi impugnado, pelo que o valor pago e impugnado se cifra em € 134.813,99.)

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso jurisdicional de revista. artigo 150º do CPTA. Pressupostos de admissibilidade.
Sumário:
I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absolutamente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou.
II — Destina-se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de
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.
III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a necessidade de admissão deste recurso, no quadro factual fixado pelas instâncias, a
reapreciação da questão da indispensabilidade dos custos/gastos para a realização
dos proveitos/ganhos sujeitos a imposto a que se refere o convocado, aplicável
e aplicado art.º 23º do CIRC, questão que tem conhecido tratamento jurídico e
opinião esclarecedora dos conceitos subjacentes na jurisprudência e doutrina tal
como, aliás, bem proficientemente se evidencia na sindicada decisão jurisdicional.
Processo n.º 768/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco Espírito Santo dos Açores, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
A Autoridade Tributária e Aduaneira interpôs o presente recurso de revista da decisão do Tribunal
Central Administrativo Sul (Secção Tributária) que, revogando a sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Ponta Delgada, julgou antes procedente a impugnação judicial que o Banco Espírito Santo
dos Açores, SA, deduzira contra liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 2007, e, em
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consequência, decretou a anulação dos actos tributários impugnados e condenou a AT ao pagamento
dos juros indemnizatórios legais a favor do ali Recorrente e ora Requerido.
Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade do
presente recurso de revista para eventual reapreciação da questão “… de determinar se as despesas incorridas pelas instituições financeiras e bancárias com o extravio, roubo e utilização indevida de cartões e
cheques, sendo certo que as mesmas constituem um risco segurável, se devem considerar como indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto, nos termos do então art. 23º do CIRC...”
Para intentar demonstrar a admissibilidade do presente recurso de revista, alega
Que “… tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade jurídica,
com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular,... dado
que tal questão tem capacidade para se repetir num número indeterminado de casos futuros.”
E que “… tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de
uma melhor aplicação do direito... que interessa a todos os sujeitos passivos dentro daquele ramo de
actividade, mas também, no facto de estar em causa a interpretação do conceito de indispensabilidade
dos custos numa perspectiva económica-empresarial versus fiscal,...”.
O Impugnante e ora Recorrido contra-alegou oportunamente sustentando a não verificação dos
pressupostos de admissão do presente recurso excepcional de revista, desde logo porque “... a questão
que se pretende ver apreciada não constitui qualquer questão controvertida nos autos impugnatórios
susceptível de ser apreciada. Com efeito, não resulta da factualidade dada como provada no Acórdão
recorrido que os custos desconsiderados pela administração tributária consubstanciam custos com
indemnizações cujo risco é segurável...”,
Pois, contrariamente ao invocado pela Requerente, a questão da “... apreciação da dedutibilidade de tais custos com base no facto de consubstanciarem indemnizações cujo risco de ocorrência
é segurável, para efeitos do disposto nas, à altura, alínea j) do número 1 do artigo 23º e alínea e) do
número 1 do artigo 42º, ambos do Código de IRC...”,
Não só não integrou o acervo dos factos fixados, como “... não consubstanciaram o fundamento
do ato tributário.”.
Aditando ainda, para a final concluir pela inadmissibilidade do presente recurso excepcional de
revista, que “... a questão que pretende a Ilustre Representante da Fazenda Pública ver apreciada
excede o objecto do presente recurso, conforme decorre do disposto no artigo 676º do CPC, aplicável
ex vi do artigo 2º do CPPT, pelo que dela não pode esse Venerando Tribunal conhecer...”.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve depois
vista nos autos emitindo pronúncia apenas quanto à questão da competência desta Secção de Contencioso
Tributário, opinando antes, com apoio doutrinário que convoca, a saber, Casalta Nabais e Jorge Lopes de
Sousa, respectivamente em Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral Tributária e do
Código de Procedimento e de Processo Tributário e Código de Procedimento e Processo Tributário, Anotado e Comentado, pela exclusividade deste meio processual – recurso excepcional de revista previsto pelo
artigo 150º do CPTA – para a jurisdição administrativa e pela sua não aplicabilidade ao contencioso tributário.
Notificadas as partes para, querendo, no prazo legal, sobre ele se pronunciarem – cfr. despacho do
relator de fls. 250 - apenas a Requerente AT veio aos autos sustentar a aplicabilidade do questionado
instrumento processual também ao contencioso tributário tal como, aliás, vem decidindo a mais recente
e concordante jurisprudência desta formação da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo que convenientemente identifica.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado do
Ministério Público, isto é, da questão da competência desta Secção para, nos termos e ao abrigo do
disposto no art.º 150º do CPTA, admitir, apreciar e decidir recurso excepcional de revista consagrado
no referido preceito da citada lei adjectiva.
Embora não isenta de dúvidas e de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a suscitada questão
prévia vem conhecendo agora decisão reiterada uniforme e pacífica no sentido da admissibilidade deste
recurso extraordinário também em sede de contencioso tributário – cfr., entre outros, por mais recentes,
os acórdãos proferidos nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e processos n.º 1140/11,
237/12 e 284/12, em 26.04 de 2012, e ainda no processo ….. de …..
Em termos de se poder afirmar que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial
que, à luz do disposto no art.º 8º n.º 3 do CCivil, não pode deixar de merecer aqui consagração decisória, já perante o disposto no artigo 8º n.º 3 do Código Civil que, no domínio das leis, sua interpretação
e aplicação, e a fim de obter interpretação e aplicação uniformes do direito, ao julgador recomenda
considere os casos que mereçam tratamento análogo.
Porque assim, acorda-se em indeferir a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, julgar competente para o recurso
excepcional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo.
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Vejamos agora, como cumpre - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA -, se, in casu, se verificam ou não os
pressupostos de admissibilidade.
A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente,
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito.”, vem acentuando repetida,
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,
Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,
Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem
doutrinando e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando
a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações
exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de
compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.
Já no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do
direito a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há-de resultar da capacidade
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente
quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma
questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,
Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….
(Neste sentido, os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012,
processo n.º 182/12, desta Secção de Contencioso Tributário).
Acresce ainda, tal como emerge, aqui de forma clara, determinada e objectiva, do disposto nos
números 2, 3 e 4 do referido art.º 150º do CPTA, que esta especial revista só pode ter como fundamento
a violação da lei substantiva ou processual, o que aliás é sempre apanágio do recurso de revista, e que,
nela, o tribunal aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado aos factos materiais fixados
pelo tribunal recorrido, uma vez que o eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos factos
materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo ofensa de disposição expressa de lei que exija
certa espécie de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.
Ora, a questão suscitada nos presentes autos, “… de determinar se as despesas incorridas pelas
instituições financeiras e bancárias com o extravio, roubo e utilização indevida de cartões e cheques,
sendo certo que as mesmas constituem um risco segurável, se devem considerar como indispensáveis para
a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto, nos termos do então art. 23º do CIRC...”
Conheceu decisão diversa das instâncias chamadas a decidir – o TT de 1ª Instância e o TCASul,
já em sede de recurso jurisdicional ordinário, é certo.
Porém, o tribunal ora recorrido – o TCASul – fixou incontestada e definitivamente os factos
materiais da causa – cfr. fls. 178 in fine a 181, que aqui se dá por integralmente reproduzida – e, com
o apoio jurisprudencial e doutrinário que expressamente convoca, em extensa e bem esclarecedora
transcrição de aresto anterior onde, além do mais, se faz conveniente apelo à doutrina atinente à questão
da indispensabilidade dos custos para a realização dos proveitos sujeitos a imposto a que se refere o
art.º 23º do CIRC,
Já perante aquela factualidade e aduzindo ainda que “… não se questionando nem a existência
dos custos em causa, nem que os mesmos se inserem, ou no dizer da AF, têm “conexão “com a actividade societária do impugnante – a actividade bancária - … a AF não pode deixar de os considerar
fiscalmente relevantes … o que acarreta a ilegalidade dos actos impugnados. “,
Concluiu e decidiu, por unanimidade dos seus Juízes Desembargadores, pelo provimento do
recurso que apreciava, pela revogação da sindicada sentença do TT de 1ª Instância e pela procedência
da impugnação judicial, com a consequente anulação dos actos tributários impugnados e condenação
da AT ao pagamento dos juros indemnizatórios devidos.
E esta decisão jurisdicional, para o efeito jurídico-processual que cumpre – apreciação preliminar
sumária de admissibilidade do presente recurso de revista excepcional – não é ostensivamente errada
nem juridicamente insustentável,
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Nem pode qualificar-se como susceptível de integrar “erro grosseiro ou decisão descabidamente
ilógica e infundada …”.
Daí que, por este ponto, não seja manifestamente caso de lançar mão da “válvula de segurança do
sistema” que o legislador cuidou de apontar na Exposição dos Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII
e 93/VIII e que precederam a consagração deste recurso excepcional de revista.
E não se vê também que a matéria subjacente se tenha revelado e seja “de elevada relevância e
complexidade” jurídicas susceptíveis de “suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.”, nem
que a questão apreciada e decidida pelas instâncias “seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente
complexo ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis “.
Com efeito, a questão da indispensabilidade dos custos/gastos para a realização dos proveitos/
ganhos sujeitos a imposto a que se refere o convocado art.º 23º do CIRC, tem conhecido tratamento
jurídico e opinião esclarecedora dos respectivos conceitos subjacentes na jurisprudência e doutrina tal
como, aliás, bem proficientemente se evidencia também na sindicada decisão jurisdicional.
E a solução encontrada nesta decisão consubstancia irrepreensível aplicação desses ensinamentos
à factualidade apurada no caso sub judicibus,
Não recomendando, assim, necessidade de qualquer outra intervenção, designadamente da requerida revista excepcional prevista no invocado art.º 150º do CPTA, quer em sede da melhor aplicação
do direito, quer mesmo para a uniformização de jurisprudência, pois que se não invoca nem conhece
jurisprudência acentuadamente divergente.
A Requerente, é certo, adita à questão que colocou e que a sindicada decisão jurisdicional apreciou
e decidiu, porventura para viabilizar a requerida subsunção ao invocado art.º 150º do CPTA, o segmento
discursivo “… sendo certo que as mesmas (perdas) constituem um risco segurável …”.
Tal, porém e como bem proficientemente se evidencia no sindicado aresto, não só não constituiu
discurso fundamentador para as correcções em questão, já que a situação ali prevista o é a título meramente hipotético, como não foi visto ou tido pela AF como fundamentador da questionada decisão
administrativa de desconsiderar aqueles custos/perdas – 167.765,16 €, referentes a extravio, roubo e
utilização indevida de cheques – e não foi natural e igualmente considerado pela questionada decisão
jurisdicional, quer em sede da factualidade apurada e subjacente, quer em sede decisória.
Factualidade apurada e subjacente que não cabe nos poderes deste Tribunal de revista, pois que
se não mostra nem vem invocada sequer qualquer excepção viabilizante emergente de ofensa de disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força
de determinado meio de prova – cfr. n.º 4 do art.º 150º do CPTA -.
A controvérsia proposta não se revela, assim, susceptível de expansão para além dos limites da
situação singular em que se verificou.
Daí que, aquela precisa questão, já pela sua especificidade e particularidade, também não seja
susceptível de qualificar-se, designadamente para o efeito que cumpre, de elevada relevância jurídica
ou social, nem se configurou, na apreciação e decisão que conheceu das instâncias, como de elevada
complexidade, complexidade capaz de suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.
Não pode pois acolher-se entendimento que permita qualificar as operações exegéticas a que houve
de proceder de complexidade superior, tanto mais que nem requereram ou envolveram necessidade de
compatibilização de diferentes regimes legais potencialmente aplicáveis.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em
considerar não verificados os pressupostos legais de admissibilidade do presente recurso (artigo 150º
do CPTA) e, em consequência, acordam em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente Administração Tributária.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Falta de Fundamentação. Anulabilidade.
Sumário:
I — Em regra, os vícios dos actos administrativos e tributários implicam a sua mera
anulabilidade, só ocorrendo nulidade quando falte qualquer elemento essencial
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do acto, quando a lei expressamente o determine, ou quando se verifiquem as circunstâncias referidas nas diversas alíneas do n.º 2 do artigo 133.º do CPA, designadamente quando ocorra ofensa do conteúdo essencial de um direito fundamental.
II — A fundamentação do acto tributário de liquidação não constitui um direito fundamental, ou, sequer, um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias, e a
sua falta ou insuficiência não implica a ausência de elemento essencial do acto,
não podendo, assim, gerar a nulidade do acto.
III — Esse vício, sendo gerador de mera anulabilidade, tem de ser suscitado no prazo
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT.
Processo n.º 824/12-30.
Recorrente: Lino da Silva Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
Lino da Silva Pinto, nif. ……………………., deduziu Impugnação contra a liquidação adicional
de IMT, de 4.11.2010, no montante global de € 3.098,23, no seguimento do indeferimento da reclamação
oportunamente apresentada.
Por sentença de 18 de Abril de 2012, o TAF de Braga considerou verificada a excepção de caducidade e julgou a impugnação improcedente. Reagiu o recorrente, interpondo o presente recurso, cujas
alegações integram as seguintes conclusões:
A) O Tribunal a quo decidiu pela verificação da exceção da caducidade da impugnação judicial
invocada pela Fazenda Pública e que a falta de fundamentação da liquidação adicional de IMT consubstancia um ato anulável.
B) Concluiu, assim, pela extemporaneidade da impugnação.
C) Sucede, porém, que o ato de liquidação adicional de IMT, é um ato administrativo que impõe/
agrava o encargo imposto ao Recorrente. Art.124º nº1, alínea a) do CPA.
D) Por esta razão, sobre este tipo de atos administrativos impende um especial dever de fundamentação. art. 124º nº1 do CPA
E) O dever de fundamentação é uma exigência constitucional, devendo efetuar-se de forma expressa e acessível. art. 268º nº3 da CRP e art. 77º da LGT
F) No caso concreto, a fundamentação do ato assume um carácter essencial, pois só desta forma o
destinatário: poderá reconstituir o itinerário cognitivo e valorativo seguido pelo autor do ato para proferir
a decisão, conforme refere Acórdão do STA de 15-11-2006 proc. 0875/06, do relator São Pedro.
G) De resto, nos atos que impõem e/ou agravam encargos, como no caso dos autos, a fundamentação assume caráter essencial.
H) A exigência de fundamentação, nos termos expostos, não se verifica no ato de liquidação
adicional de IMT sub judice.
I) PeIo que a sua ausência ou insuficiência constituem uma nulidade nos termos do previsto na
primeira parte do nº1 do art.133º do CPA.
J)A nulidade destes atos é invocável a todo o tempo. art. 134º nº1 e 2 do CPA.
K) Não ocorreu, assim, a caducidade do direito de impugnação. art. 102º n.º 3 do CPPT
L) A decisão recorrida violou as disposições legais citadas e deve ser revogada com a consequente
admissão da impugnação, por tempestiva.
Justiça
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“Do recurso interposto por Lino da Silva Pinto resulta a questão controvertida relativa à aplicação
do disposto no art. 102.º n.º 3 do C.P.P.T., disposição que permite que a impugnação seja apresentada
a todo o tempo, o que se defende com base na falta de fundamentação do acto tributário e com base na
não inclusão de elementos que no caso são essenciais.
É de manter o decidido no sentido de ser de aplicar o disposto no art. 102.º n.º 2 do C.P.P.T.,
constituindo a falta de fundamentação causa de mera anulabilidade do acto.
Com efeito, não só a falta de fundamentação está expressamente incluída entre as causas de nulidade previstas no art. 133.º n.º 2 do CPA., como no caso faltam elementos que devam ser de considerar
como essenciais, por referência ao n.º1 dessa mesma disposição.
E especificamente quanto ao acto tributário, tal como foi previsto no art. 77.º n.º 2 da L.G.T. aprovada
pelo Dec.Lei n.º 398/98, de 17/9, em que se prevê que a mesma possa ocorrer de forma “sumária”, apenas
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se previu especificamente que tenha de incluir “as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria colectável e do tributo”.
Não indica o recorrente qual destes elementos faltem.
Da notificação efectuada é de verificar que tais elementos foram incluídos, conforme resulta da
alínea A) do probatório, bem como de fls. 6 dos autos para que se remete, em que são ainda referidas
as disposições legais que fundam o acto de liquidação de IMT.
Acresce que da previsão constitucional da sua falta poder integrar acto lesivo, o que foi referido
a “direitos e interesses legalmente protegidos”- art. 268.º n.ºs 3, 4 e 5 da C.R.P., nada mais é possível
extrair quanto à invocada falta de elemento que seja de considerar como essencial.
E se continua a admitir-se que a sua falta possa integrar vício de forma — tal resulta em face do
valor científico da respectiva teoria estabelecida com base no desaparecido art. 15.º da Lei Orgânica do
S.T.A. e pelo próprio conceito de acto definitivo e executório, o qual foi substituído pelo conceito de
acto lesivo -, tal não deve levar a que se extraia que o mesmo ocorre sempre, nomeadamente, quando
falte outro elemento.
Concluindo, parece não ser de considerar que exista no caso falta de fundamentação quanto
a elemento que seja essencial, e de modo a afastar a aplicação que foi efectuada do disposto no
art. 102.º do CPPT, com base no qual se indeferiu a impugnação por ser extemporânea, pelo que
o recurso é de improceder.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) A 18.11.2010, o impugnante foi notificado da liquidação adicional de IMT, n.º 2976550, de
4.11.2010, no montante de € 3.098,23, efetuada em resultado da avaliação de ½ do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Pousada de Saramagos, concelho de V. N. de Famalicão, sob o
n.º 150, cfr. fls. 6 dos autos;
B) A 18.03.2011, o impugnante apresentou reclamação graciosa, cfr. fls. 10 do apenso;
C) A 13.04.2011, foi a Reclamação Graciosa indeferida, cfr. fls. 33 e 34 do apenso;
D) A decisão de indeferimento foi notificada, através de carta registada com aviso de recepção,
assinado a 15.04.2011, por pessoa diversa do notificando, cfr. fls. 35 do processo apenso;
E) A 11.10.2011, a presente impugnação judicial deu entrada no TAF de Braga, cfr. fls. 2 dos autos.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Braga, julgou a impugnação improcedente por entender que
(destacando-se apenas os trechos mais relevantes da decisão):
“I - RELATÓRIO
Lino da Silva Pinto (…), veio deduzir a presente Impugnação contra a liquidação adicional de
IMT, de 4.11.2010, no montante global de € 3.098,23, no seguimento do indeferimento da reclamação
oportunamente apresentada.
Alega, em suma, o seguinte:
• Falta de fundamentação.
Requer, a final, na sequência do deferimento da impugnação, a nulidade da liquidação.
A Fazenda Pública, na sua contestação invocou, prima facie, a intempestividade da presente Impugnação Judicial, por ter sido ultrapassado o prazo previsto no artº 102.º, n.º 2, do CPPT.
Subsidiariamente, pugnou, pela improcedência da impugnação judicial.
(…)
EXCEPÇÃO DA CADUCIDADE DO DIREITO DE DEDUZIR IMPUGNAÇÃO:
(…)
A questão da caducidade do direito de impugnar constitui excepção peremptória, de conhecimento
oficioso (cfr. art.º 333.º do Código Civil), e a sua eventual procedência prejudica o conhecimento das
outras questões suscitadas na presente acção, pelo que se impõe que dela se conheça desde já.
(…)
Ora, dispõe o art.º 102.º, n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que,
no caso de indeferimento de reclamação graciosa (com interesse para os presentes autos), a impugnação
será apresentada no prazo de 15 dias após a notificação.Tais prazos são de natureza substantiva, contínuos
e contados de acordo com as regras do art. 279º do Código Civil (CC): art. 20º n.º 1 do CPPT.
Assim, de acordo com a alínea b) deste art. 279º do CC (não se inclui na contagem do prazo o dia
em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo começa a correr).
Nesta conformidade, ao prazo de propositura da impugnação judicial, não se aplicam as regras
estabelecidas nos art.º 144.º e 145.º, n.º 5, do Código de Processo Civil, aplicáveis aos prazos processuais, designadamente a possibilidade da prática do acto em qualquer dos três dias úteis seguintes
subsequentes ao termo do prazo, mediante o pagamento da respectiva multa.
Por seu turno, nos termos do disposto no art.º 38.º, n.º 1 do CPPT “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 (...)”.
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Outrossim, dispõe o art.º 39.º, n.º 3 “— Havendo aviso de recepção, a notificação considera-se
efectuada na data em que ele for assinado e tem-se por efectuada na própria pessoa do notificando,
mesmo quando o aviso de recepção haja sido assinado por terceiro presente no domicílio do contribuinte, presumindo-se neste caso que a carta foi oportunamente entregue ao destinatário.”
Assim, estando a situação prevista no CPPT., não existe necessidade de recorrer à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
Ora, conforme se extrai dos factos supra enunciados, a administração procedeu de acordo com a
lei, cfr. art.º 38.º, n.º 1, do CPPT, notificando o impugnante, por carta registada com aviso de recepção,
da decisão de indeferimento da reclamação apresentada. O aviso de recepção encontra-se assinado a
15.04.2011 (alínea D) do probatório). Assim, a notificação considera-se efectuada na data em que foi assinado o aviso de recepção, não prejudicando tal conclusão o facto de ter sido assinada por pessoa diversa
do notificando. Pois, neste caso, presume-se que a carta foi oportunamente entregue ao destinatário, nos
termos do n.º 3, parte final, do artigo 39º do CPPT.. Destarte, à administração fiscal cabia demonstrar
que a carta foi, válida e regularmente, entregue no domicílio do contribuinte, o que logrou fazer, conforme se deixou dito. Ao contribuinte, maxime ao impugnante, por seu lado, cabia elidir a presunção de
recebimento prevista na lei, nos termos do disposto no art.º 39.º, n.º 3, parte final, do mesmo diploma
legal. Não o tendo feito e tendo sido demonstrado que a administração fiscal procedeu correctamente à
notificação, terá que se considerar que o impugnante foi notificado nas data e termos supra referidos.
Ora, nos presentes autos, o impugnante não nega que a notificação foi feita, pelo contrário, apenas
pretende beneficiar do prazo previsto no art.º 102.º, n.º 3 do CPPT., aplicável para os casos em que
sejam invocadas causas de nulidade, podendo a impugnação ser deduzida a todo o tempo.
Porém, conforme se extrai do teor da petição inicial, o impugnante invoca como causa de pedir
a falta de fundamentação da liquidação, que constitui fundamento da sua anulação e não de nulidade
(ao contrário do alegado). Aliás, como evola da leitura conjugada dos art.ºs 133.º (atos nulos) e 133.º
(atos anuláveis) do CPA..
Assim, contrariamente ao alegado pelo impugnante, in casu, não tem aplicação o disposto no n.º 3
do art.º 102, do CPPT, mas o seu n.º 2, por estarmos perante fundamentos de anulabilidade da liquidação.
Nesta conformidade, tendo o impugnante sido notificado da decisão de indeferimento da reclamação graciosa, a 15.04.2011, e tendo a presente impugnação judicial sido apresentada a 11.10.2011
(alínea E)), há que concluir que o prazo de 15 dias foi ultrapassado.
Pelo exposto, a presente impugnação judicial é extemporânea, verificando-se, desta forma, a
excepção da caducidade do direito de acção.
Demonstrada a procedência da excepção da caducidade da impugnação judicial, relativamente
aos vícios invocados, cominados com a anulabilidade, fica prejudicado o conhecimento das questões
suscitadas, cfr. art. 660º n.º 2 do CPC, impondo-se, por outro lado, a absolvição da ré do pedido, nos
termos do disposto no art.º 493.º, n.º 3 do CPC., aplicável ex vi do art.º 2.º alínea e) do CPPT.
III - DECISÃO
Pelo exposto, verificando-se a invocada excepção da caducidade, improcede a impugnação,
absolvendo-se, em conformidade, a Fazenda Pública do pedido.”
DECIDINDO NESTE STA
O Tribunal a quo entendeu que o recorrente tinha, nos termos do n.º 2 do artº 102º do CPPT, 15
dias contados nos termos do artº 279º do Código Civil, para impugnar a liquidação de imposto em causa,
contados da notificação da decisão de indeferimento da reclamação previamente apresentada.
O recorrente por sua vez entende que o acto impugnado padece de nulidade por falta de fundamentação e que a impugnação foi apresentada tempestivamente.
Afigura-se-nos que não assiste razão ao recorrente.
A fundamentação do acto é um elemento de compreensibilidade e inteligibilidade do mesmo.
A sua falta é ilegal, mas ainda assim o acto existe. Esta ilegalidade acarreta a anulabilidade e não a
nulidade como pretende o recorrente.
Neste sentido o acórdão do STA, de 25 de Maio de 2011, proferido no processo n.º 91/11, onde
se pode ler:
“3.2. Os Recorrentes imputam à decisão erro de julgamento por nela se ter considerado que
caducara o direito de impugnar o acto de liquidação com base em vício de falta de fundamentação,
por se tratar de vício gerador de mera anulabilidade do acto que tem de ser suscitado no prazo previsto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, prazo que se encontrava já ultrapassado quando foi
apresentada a petição de impugnação judicial. Os Recorrentes não questionam que esse prazo de 90
dias se encontrava ultrapassado. O que advogam é que o único vício invocado - falta de fundamentação - é susceptível de determinar a nulidade do acto impugnado face à consagração constitucional do
direito à fundamentação dos actos administrativos e tributários e à sua importância em termos garantísticos, devendo ser considerado como um direito fundamental, pelo que a sua invocação podia ser
feita a todo o tempo, em harmonia com o preceituado no n.º 3 do artigo 102.º do CPPT. Vejamos. No
domínio do direito administrativo, do qual o direito tributário constitui área especial, rege o princípio
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geral da anulabilidade, sendo anuláveis todos os «os actos administrativos praticados com ofensa dos
princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção» (artigo
135.º do CPA), isto é, todos os actos a que falte qualquer requisito de validade. E só estão feridos de
nulidade os actos previstos no n.º 1 do artigo 133.º do CPA, isto é, «os actos a que falte qualquer dos
elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade», e que o
n.º 2 exemplifica com situações que se têm por mais ocorrentes, designadamente, com os «actos que
ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental» - alínea d) do n.º 2.Referindo-se a esta
alínea d), FREITAS DO AMARAL (No “Curso de Direito Administrativo”, II vol. pág. 412.) explica
que “a expressão direitos fundamentais só abrange, neste artigo, os direitos, liberdades e garantias e
direitos de natureza análoga, excluindo os direitos económicos, sociais e culturais que não tenham tal
natureza”. E, como refere GOMES CANOTILHO (in “Direito Constitucional”, pág. 536.), os direitos,
liberdades e garantias são aqueles “cujo conteúdo é essencialmente determinado [ou determinável]
ao nível das opções constitucionais; não são direitos, liberdades e garantias aqueles que só se tornam
«líquidos e certos» no plano da legislação ordinária, isto é, aqueles cujo conteúdo é essencialmente
determinado por opções do legislador ordinário”. No mesmo sentido podem ver-se diversos arestos
do Supremo Tribunal Administrativo, designadamente nos acórdãos proferidos em 13/01/1994, no
recurso n.º 032425, em 30/01/1996, no recurso n.º 35752, e em 05/06/2007, no recurso n.º 0275/07.
Deste modo, e em regra, os vícios dos actos administrativos e tributários implicam a sua mera anulabilidade, só ocorrendo nulidade quando falte qualquer elemento essencial (a inidentificabilidade orgânica e material mínima, nas palavras de MARCELO REBELO DE SOUSA) (in “Inexistência Jurídica”
DJAP, volume V, página 242.), quando a lei expressamente o determine, ou quando se verifiquem as
circunstâncias expressamente referidas nas diversas alíneas do n.º 2 do artigo 133.º do CPA, designadamente quando ocorra ofensa do conteúdo essencial de um direito fundamental. E, assim sendo, nem
todos os actos que ferem princípios constitucionais são nulos, só o sendo aqueles que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental, isto é, que brigam com direitos, liberdades e garantias dos
cidadãos, e já não aqueles que brigam com o principio da legalidade tributária. Os actos violadores
do princípio da legalidade tributária são anuláveis, e não nulos. Relativamente ao dever de fundamentação dos actos administrativos e tributários constitui linha jurisprudencial dominante que, não obstante
se tratar de uma imposição constitucional, não constitui um direito de natureza fundamental cuja ofensa
possa determinar a nulidade do acto. Aliás, a falta de fundamentação nem sequer põe em causa a
identificabilidade orgânica ou a identificabilidade material do acto, repercutindo-se, apenas, e em
princípio, na sua inteligibilidade e justificação perante os interessados (por estar em causa essencialmente a sua compreensibilidade), pelo que também não implica a falta de qualquer elemento essencial
do acto, não podendo, assim, gerar a sua nulidade. Por particularmente expressivo, não resistimos a
transcrever, nos seus excertos essenciais e verdadeiramente elucidativos, o Acórdão n.º 594/08 do
Tribunal Constitucional, cuja doutrina sufragamos, e onde se conclui que a fundamentação dos actos
administrativos não constitui um direito fundamental, ou, sequer, um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias (por não constituir, sequer, garantia do direito fundamental de recurso contencioso
contra actos administrativos lesivos dos direitos e interesses legalmente protegidos dos administrados),
embora possa vir a ser permeado com as exigências dos direitos fundamentais nos casos, pontuais e
específicos, em que a fundamentação do acto seja condição indispensável da realização de direitos
fundamentais.«[…] Pode dizer-se que o dever de fundamentação cumpre, essencialmente, três funções:
a de propiciar a melhor realização e defesa do interesse público; a de facilitar o controlo da legalidade
administrativa e contenciosa do acto e a de permitir aos órgãos hierarquicamente superiores ou tutelares controlar, mais eficazmente, a actividade dos órgãos subalternos ou sujeitos a tutela. A natureza
deste dever de fundamentação - se direito fundamental integrante do direito fundamental ao recurso
contencioso, se direito autónomo análogo a direito ou garantia fundamental, se direito de natureza
não fundamental ou simples imposição objectiva, dirigida imediatamente à Administração, não atributiva de um direito subjectivo - é objecto de controvérsia. A jurisprudência do Tribunal Constitucional […] dividiu-se sobre a matéria. Assim, enquanto alguns acórdãos afirmaram a sua natureza de
direito fundamental com base, essencialmente, numa irradiação necessária do direito ao recurso
contencioso, postulada pelas suas exigências de efectividade e de concessão de tutela plena, ou defenderam a tese do direito de fundamentação como direito autónomo, análogo a direito ou garantia
fundamental, cuja configuração como direito de origem e nível exclusivamente legal poderia ser mesmo
surpreendida na legislação anterior e sujeito no seu regime, no mínimo, ao princípio, da proibição das
restrições injustificadas ou desproporcionadas [Acórdãos nºs 109/85 e 190/85 e 78/86, publicados no
DR II série, respectivamente, de 10.09.1985, 10.02.1986 e 14.06.1986], outros negaram essa natureza
de direito fundamental ou de direito de natureza análoga [Acórdãos nºs 63/84, 86/84, 89/84, 51/85,
150/85, 32/86 e 266/87, publicados no DR II série, respectivamente, de 02.08.1984, 02.02.1985,
05.02.1985, 13.04.1985, 19.12.1985, 09.05.1986 e DR I Série, de 28.08.1987]. Analisando a estrutura
da norma constitucional que o prescreve, verifica-se que a fundamentação está prevista como dever
objectivo, que integra o quadro de legalidade ao qual a Administração está sujeita quando pratica
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actos ou deliberações administrativas [ver artigo 266º n.º 2 da CRP]. Ao dispor que os actos administrativos carecem de fundamentação, o legislador constitucional está a constituir, em geral, sem necessidade de intermediação do legislador ordinário, ou seja, directamente e com tal âmbito, o dever da
Administração de, na sua actividade, fundamentar os actos administrativos quando estes afectem direitos ou interesses legalmente protegidos. Mesmo assim, a norma constitucional não dispensa a
conformação ou, pelo menos, a mediatização concretizadora do legislador relativamente ao alcance
ou extensão da obrigatoriedade da fundamentação e não é claro que resolva as questões de externação-comunicação que lhe estão associadas e que visivelmente pretende abranger” [José Carlos Vieira de
Andrade, O Dever de Fundamentação Expressa de Actos Administrativos, 1991, página 218]. É que o
preceito constitucional que consagra a obrigatoriedade de fundamentação tem um núcleo essencial,
a que corresponde o dever de fundamentação contextual dos fundamentos, e uma garantia acessória,
que a lei concretizou no dever de comunicação expressamente estabelecido - um dever que será um
corolário implicado, mas não abrangido no dever de fundamentação e, por isso, sujeito a um regime
jurídico diverso [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 62].Mas, daí, não resulta que,
em correlação com o dever de fundamentação, se contraponha, no outro pólo, uma posição autónoma
do interessado que tenha por conteúdo concreto o direito em si à fundamentação, desfuncionalizado
relativamente a outros direitos, fundamentais ou não, que possam constituir objecto de relações jurídico-administrativas, e que tutele um bem jurídico-constitucional cuja protecção encontre a sua razão de
ser determinante no princípio da dignidade da pessoa humana que constitui o radical unitário dos
direitos fundamentais ou de natureza análoga [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, páginas
194 e seguintes]. O interessado tem o direito a exigir que a Administração, na sua actividade decisória sobre quaisquer direitos, fundamentais ou não, e interesses legalmente protegidos dos cidadãos,
cumpra o quadro de legalidade, nele se abrangendo o dever de fundamentação, sem que possa afirmar-se, sem mais e em geral, a existência de um direito subjectivo dos interessados ao cumprimento do
bloco de legalidade, por parte da Administração, donde os preceitos relativos ao dever de fundamentação serem [são] afinal aquilo que parecem ser: normas de acção que regulam o comportamento
administrativo em função de um conjunto multipolar de interesses, incluindo dos administrados, que
nessa medida são juridicamente protegidos [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 214].
De qualquer modo, é certo que a projecção normativa dos direitos fundamentais fortalece o dever de
fundamentação quando estes estejam em causa, não podendo o legislador ordinário eliminar o dever
em termos de precludir o conhecimento pelo particular das razões do acto que toque os seus direitos
fundamentais, nem restringi-lo nesses casos fora do quadro previsto no artigo 18º da Constituição
[José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 213], ou seja, apenas fora do núcleo essencial
exigido pela garantia dos direitos fundamentais dos administrados, o legislador ordinário pode optar
por soluções diversas das já estabelecidas. Nesta perspectiva, pode concluir-se não existir, em geral,
um direito fundamental à fundamentação, ou, sequer, um direito análogo aos direitos, liberdades e
garantias [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, páginas 202 e 204], mas poder ele vir a ser
permeado com as exigências dos direitos fundamentais, pelo menos, naqueles casos em que a fundamentação seja condição indispensável da realização ou garantia dos direitos fundamentais. […][…]
Pensa-se, todavia, como no referido Acórdão n.º 150/85, que a fundamentação dos actos administrativos não constitui pressuposto juridicamente necessário, ou condição insuprível, do exercício do direito
de recurso contencioso, mas unicamente condição ou factor da sua maior viabilidade prática. A fundamentação constitui um instrumento institucional administrativo cuja existência potencia o conhecimento dos pressupostos de facto ou de direito, com base nos quais se praticou o acto ou deliberação
administrativas, com certo conteúdo ou disposição constitutiva - a motivação e a justificação do acto
[Acórdão n.º 53/92] - e, consequentemente, das possíveis causas da sua invalidade. Ora, o direito de
acção ou de recurso contencioso tem por conteúdo a garantia da possibilidade do acesso aos tribunais
para a defesa desses direitos e interesses legalmente protegidos, afectados ou violados por actos administrativos. A fundamentação, apenas, propicia, na perspectiva de um eventual exercício desse direito
ou garantia fundamental e da sua efectividade, a obtenção do material de facto e de direito cujo conhecimento poderá facilitar ao administrado, de modo mais ou menos determinante e decisivo, a interposição da concreta acção e o seu êxito, através da qual se pretende obter a tutela dos concretos
direitos ou interesses legalmente protegidos cuja ofensa é imputada ao concreto acto e deliberação.
Por mor da sujeição da administração ao princípio da legalidade administrativa e através desse instituto, o cidadão terá à mão, porventura, mais facilmente do que acontece nas relações privadas, onde
lhe caberá desenvolver a actividade investigatória que tenha por pertinente, os elementos de facto e
de direito com bases nos quais se pode determinar, pelo recurso aos tribunais, configurar os concretos
termos da causa e apetrechar-se dos meios de prova, para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos dever de fundamentação não tem, pois, uma relação de necessidade com o direito
de acesso aos tribunais, existindo este sem aquele. Nesta perspectiva, pode concluir-se que o dever de
fundamentação não constitui uma condição indispensável da realização ou garantia do direito fundamental de recurso contencioso contra actos administrativos lesivos dos direitos e interesses legalmente
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protegidos dos administrados.[…] Estabelecendo, embora, o dever da fundamentação, a referida norma
constitucional não fixa, todavia, as consequências do seu incumprimento. Como diz José Carlos Vieira
de Andrade, caberá, por isso, à lei ordinária esclarecer, por exemplo, se o vício é [ou é sempre] causa
de invalidade do acto administrativo, que tipo de invalidade lhe corresponderá, bem como em que
condições serão admissíveis a sanação do vício ou o aproveitamento do acto. Assim sendo, bem poderá,
em princípio, o legislador ordinário, na sua discricionariedade constitutiva, sancionar a falta de fundamentação, apenas, com a anulabilidade, erigida a sanção-regra [artigo 135º do CPA], e não com a
nulidade, assumida, legislativamente, como sanção específica [artigo 133º do CPA], bem como subordiná-las a diferentes prazos de arguição. E, dizemos em princípio, porque a violação da ordem jurídica
pode ser de tal gravidade que, para se manter o essencial da força jurídica da garantia institucional
constitucional do dever de fundamentação, tenha a sanção para a sua falta de constituir na nulidade.
Serão situações especiais em que a falta de fundamentação assume, ou uma natureza própria de elemento essencial do acto, acabando por cair debaixo do critério legislativo constante do n.º 1 do artigo 133º do CPA, ou uma natureza paralela à de ofensa ao conteúdo essencial de um direito fundamental [artigo 133º n.º 2 alínea d) do CPA]. Tal acontecerá sempre que, para além da imposição genérica
da fundamentação, a lei prescrever, em casos determinados, uma declaração dos fundamentos da
decisão em termos tais que se possa concluir que ela representa a garantia única ou essencial da
salvaguarda de um valor fundamental da juricidade, ou então da realização do interesse público específico servido pelo acto fundamentando ou quando se trate de actos administrativos que toquem o
núcleo da esfera normativa protegida [pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais] e apenas
quando a fundamentação possa ser considerada um meio insubstituível para assegurar uma protecção
efectiva do direito liberdade e garantia [José Carlos Vieira de Andrade, obra citada, página 293].
[…]». No caso vertente, está em causa um acto de liquidação de imposto previsto no nosso ordenamento
jurídico, e não qualquer acto tributário que contenda com o conteúdo essencial de direito fundamental. E porque a invocada falta ou insuficiência de fundamentação também não constitui, como vimos,
elemento essencial da liquidação, não pode o vício determinar a nulidade deste acto.”
Assim sendo, e entendendo que a falta de fundamentação invocada pelo recorrente a existir só
pode gerar a anulabilidade, verifica-se que a impugnação foi deduzida extemporaneamente.
Pelo que ficou dito, deve improceder o recurso e, confirmar-se a decisão recorrida.
4- DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, e em confirmar a sentença recorrida.
Custas a cargo do recorrente.
Lisboa, 7 de Outubro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

Segue acórdão de 21 de Novembro de 2012:
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- RELATÓRIO
Lino da Silva Pinto, nif. …………………, deduziu Impugnação contra a liquidação adicional de
IMT, de 4.11.2010, no montante global de € 3.098,23, no seguimento do indeferimento da reclamação
oportunamente apresentada.
Por sentença de 18 de Abril de 2012, o TAF de Braga considerou verificada a excepção de caducidade e julgou a impugnação improcedente. Reagiu o recorrente, interpondo recurso, para este STA
que por acórdão de 07/11/2012 negou provimento ao recurso, e confirmou a sentença recorrida.
O Acórdão foi logo notificado às partes.
Porém o mesmo encerra um lapso material de escrita quanto à data em que foi proferido dele
constando a data de 07/10/2012.
Impõe-se a rectificação do referido lapso.
4- DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em rectificar o acórdão nos seguintes termos: Onde se lê: “07/10/2012”,
deverá doravante ler-se: “07/11/2012” efectuando-se as necessárias correcções e registo.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves (em substituição legal do Sr. Conselheiro Valente Torrão).
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Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Poder dever. Convite para completar as conclusões. Competência em razão da hierarquia.
Sumário:
I — Se as conclusões apresentadas pelo recorrente em sede de recurso jurisdicional
não reflectirem os fundamentos descritos nas alegações, impõe-se o convite ao
recorrente para formular novas alegações, nos termos dos arts. 685.º-A, n.º 3, do
CPC e 282.º, n.º 6, do CPPT.
II — A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta do tribunal, constituindo uma questão que o tribunal deve
conhecer, oficiosamente ou mediante arguição, com prioridade sobre qualquer
outra, até ao trânsito em julgado da decisão final, devendo ainda o tribunal, na
decisão que declare a incompetência, indicar o tribunal que considera competente
(cf. arts. 16.º, n.ºs 1 e 2, 18.º, n.º 3, do CPPT e 13.º do CPTA).
III — Em regra, a competência em razão da hierarquia para conhecer recurso jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe aos tribunais centrais
administrativos, dado que o Supremo Tribunal Administrativo apenas goza dessa
competência quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito
(arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF, no art. 280.º, n.º 1, do CPPT).
IV — Para aferir da competência do tribunal em razão da hierarquia há que atender aos
fundamentos do recurso, que devem constar das conclusões: se, em face destas,
se verifica que 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.
V — Quando nas conclusões se invocam factos que não foram dados como assentes pela
decisão recorrida e dos quais se pretendem extrair consequências jurídicas, é de
considerar que o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria de direito.
Processo n.º 832/12-30.
Recorrente: João Manuel Pereira Lourenço.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 João Manuel Pereira Lourenço (adiante Executado, Oponente ou Recorrente) deduziu oposição
à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade, reverteu contra ele por o órgão da execução
fiscal o ter considerado responsável subsidiário pela dívida exequenda.
1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel rejeitou liminarmente a oposição por
considerar que foi deduzida fora de prazo.
1.3 O Oponente interpôs recurso dessa decisão para o Tribunal Central Administrativo Norte, o
qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 O Recorrente apresentou as alegações e formulou conclusão do seguinte teor:
«Do supra exposto, resulta evidente que não pode ser aplicável uma disposição legal cuja epígrafe ou
título remete para “Notificações às partes que não constituam mandatário”, quando ao recorrente ainda não
tinha sido dada a oportunidade de escolher constituir, ou não, mandatário, pelo que, dúvidas não restam que
o prazo para deduzir a oposição foi manifestamente cumprido, devendo, a sentença recorrida ser revogada
e, consequentemente, ser admitida a oposição por tempestiva, seguindo-se os demais termos até final».
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Por acórdão, o Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão
da hierarquia para conhecer do presente recurso, indicando como competente este Supremo Tribunal
Administrativo, ao qual o processo foi enviado a pedido do Recorrente.
1.7 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público, que emitiu parecer no sentido de que este Supremo Tribunal Administrativo se declare incompetente em razão da hierarquia e de que a competência para conhecer do recurso é do Tribunal Central
Administrativo Norte, com a seguinte fundamentação:
«1. Na fundamentação da decisão recorrida afirma-se que o oponente se presume notificado
da sentença judicial que julgou improcedente a impugnação judicial da decisão administrativa de
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indeferimento de pedido de apoio judiciário em 30.05.2011, em consequência da expedição de carta
registada em 26.05.2011 (probatório alínea E) e fls.154)
Esta afirmação tem substrato fáctico, integrante do conceito jurídico de notificação, significando
que o oponente tomou conhecimento do teor da sentença judicial em 30.05.2011 (art. 35.º n.º 1 CPPT).
Embora sem expressão nas conclusões, o recorrente contraria no texto das alegações esta proposição fáctica, invocando que apenas em 7.06.2011, na data do levantamento da citada carta registada,
tomou conhecimento do conteúdo da sentença (fls. 166); desta alegação pretende extrair consequência
jurídica no sentido da tempestividade da dedução da oposição (art. 24.º n.º 4 Lei n.º 34/2004, 29 Julho,
redacção da Lei n.º 47/2007, 28 Agosto)
A data do conhecimento do facto controvertido, susceptível de comprovação por prova documental, não corresponde a qualquer acto ou ocorrência processual susceptível de conhecimento oficioso
pelo tribunal de recurso.
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. 26.º alínea b) e 38.º alínea a) ETAF 2002; art 280.º n.º 1 CPPT)
2. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18.º n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16.º 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. 13.º CPTA/ art. 2.º alínea c) CPPT)».
1.8 Prescindiu-se da notificação do parecer do Ministério Público às partes, uma vez que já haviam sido notificadas pelo Tribunal Central Administrativo Norte para se pronunciarem sobre a questão
da competência em razão da hierarquia (cfr. despacho da Juíza Desembargadora relatora a fls. 178 e
processado ulterior).
1.9 Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Juiz Conselheiro relator, ao abrigo do poder dever
previsto no n.º 3 do art. 685.º-A e no art. 700.º, n.º 1, alínea c), ambos do Código de Processo Civil
(CPC), convidou o Recorrente a completar as conclusões.
1.10 O Recorrente, anuindo ao convite, veio completar as conclusões nos seguintes termos:
«1º - Conforme alegado, o Mº juiz [do tribunal] “a quo” dá como provado que o recorrente foi
notificado da não atribuição do apoio judiciário, por carta registada em 26/05/2011.
2.º - Ora, conforme documento junto aos autos como documento n.º 1, demonstrado fica que o
recorrente só foi notificado da decisão no dia 07/06/2012.
3.º - Como se disse, o Mº juiz funda a sua decisão no entendimento (seu) de que se aplica o
disposto nos artºs 254.º e 255.º do CPCivil, quando, na verdade a epígrafe do art. 255.º do CPC é:
“Notificações às partes que não constituam mandatário”, ou seja, que não constituíram, mas que
podiam ter constituído. O que não é o caso,
4.º - Pois, a decisão de indeferimento do apoio judiciário foi-lhe notificada no dia 07/06/2011,
pelo que só a partir desta data é que toma conhecimento que tem que constituir mandatário a
expensas suas.
5.º - Por outro lado, o prazo interrompido era o prazo da citação, pelo que, é o prazo da citação que tem de ser retomado, aplicando-se, para a contagem do prazo de oposição as disposições
respeitantes à citação, nomeadamente o disposto no art. 238.º do Código de Processo Civil, ou seja,
a “notificação” deverá considerar-se feita no dia em que se mostre assinado o aviso de recepção, o
dia 07/06/2011.
6.º - Por último, sempre se dirá que a tal prazo deverá acrescer a dilação de cinco dias porque
provém do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel e a residência do recorrente situa-se na freguesia de Ermesinde, concelho e comarca de Valongo.
7.º - Pelo exposto, verifica-se que foram violados os artigos 238.º, n.º 1 e 252.º-A, n.º 1, alínea b),
ambos do Código de Processo Civil.
Devendo a sentença recorrida ser revogada e, consequentemente, ser admitida a oposição deduzida, por tempestiva, seguindo-se os demais termos até final».
1.11 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.12 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber:
• se este Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da hierarquia para conhecer
do presente recurso; na afirmativa,
• se o Juiz do Tribunal a quo fez errado julgamento ao considerar precludido o direito de deduzir
oposição à execução fiscal, o que passa por indagar
– em que data se pode considerar notificado o ora Recorrente da sentença que indeferiu o recurso
judicial da decisão administrativa de indeferimento do pedido de apoio judiciário;
– se o disposto no art. 255.º do CPC é aplicável à notificação dessa sentença;
– se há que aplicar ao prazo de oposição a dilação prevista no art. 252.º-A, n.º 1, alínea b), do CPC.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel deu como provados os seguintes factos:
«A) O oponente foi pessoalmente citado na sua própria pessoa, por termo de citação assinado por
si em 25/1/2010 (fls. 42).
B) Em 23/1/2010 (1) requereu o pedido de apoio judiciário na modalidade de dispensa de taxa
de justiça e demais encargos com o processo e de nomeação e pagamento da compensação de patrono
(fls 3 a 7).
C) Em 24/2/2010 juntou o pedido de apoio judiciário ao processo de execução fiscal (fls. 3).
D) Por sentença de 20/5/2011, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel foi
julgado improcedente o recurso de impugnação judicial da decisão administrativa de indeferimento do
pedido de apoio judiciário (fls. 109 e seguintes do apenso).
E) O oponente foi notificado da sentença referida em D), por carta registada em 26/5/2011, quinta-feira (fls. 114 do apenso).
F) Esta carta registada não foi devolvida (apenso).
G) Em 7/7/2011, o oponente por suporte informático dirigido para o “s565dgcLmin.financas.
pt” remeteu uma petição inicial de oposição para o PEF n.º 2565-2007/01043102 e apensos (fls. 20 e
seguintes).
H) Em 11/712011, o oponente por suporte informático dirigido para o “Serv. Fin.Valongo 2
(Ermesinde)” remeteu uma petição inicial de oposição para o PEF n.º 2565-2007/01043102 e apensos
(fls. 8 e seguintes).
I) Na petição inicial não foi invocado qualquer justo impedimento (fls. 8 a 22)»
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A presente oposição à execução fiscal foi rejeitada liminarmente porque o Juiz considerou que a
petição inicial foi apresentada para além do termo do prazo legal para o efeito, com a fundamentação
que, em síntese, passamos a expor:
• o Executado (ora Recorrente) foi citado pessoalmente em 25 de Janeiro de 2010, data em que
assinou o termo da citação, sendo que nessa data se iniciou o prazo para, querendo, deduzir oposição,
como resulta do art. 203.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT);
• em 23 de Fevereiro de 2010, o Executado pediu o apoio judiciário, na modalidade de dispensa
de taxa de justiça e demais encargos com o processo e de nomeação e pagamento da compensação de
patrono;
• no dia seguinte – 24 de Fevereiro de 2010 – apresentou na execução fiscal documento comprovativo desse pedido, pelo que o prazo para deduzir oposição se interrompeu, nos termos do disposto no
art. 24.º, n.º 4, da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho (na redacção da Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto);
• o prazo reiniciou-se com a notificação ao ora Recorrente de que foi julgado improcedente o
recurso judicial da decisão administrativa que indeferiu o pedido de apoio judiciário, como resulta do
disposto na alínea b) do n.º 5 do art. 24.º da Lei n.º 34/2004;
• a sentença que decidiu esse recurso judicial foi notificada ao ora Recorrente por carta registada
em 26 de Maio de 2011, que foi uma quinta-feira, pelo que a notificação se presume feita no dia 30 do
mesmo mês, atento o disposto nos arts. 254.º e 255.º do CPC;
• porque a petição inicial apenas deu entrada em 7 de Julho de 2011, conclui-se que o foi para além
do prazo de 30 dias fixado pelo art. 203.º, n.º 1, do CPPT, ainda que acrescido dos três dias previstos
no art. 145.º do CPC, motivo por que, na ausência da invocação de justo impedimento.
Inconformado com a rejeição liminar da petição inicial, o Oponente interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, que, em face da única conclusão formulada no recurso – e que se
refere à inaplicabilidade do disposto no art. 255.º do CPC à situação sub judice (cfr. a transcrição dessa
conclusão no ponto 1.4) –, julgou verificada a incompetência em razão da hierarquia para conhecer do
recurso. Para tanto e em síntese, considerou que, sendo o âmbito do recurso definido pelas conclusões
das alegações, como decorre do disposto nos arts. 684.º, n.º 3, e 685.º-A, n.º 1, do CPC, em face da única
conclusão formulada se verificava que a única questão suscitada era de direito; assim, atento o disposto
nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF),
aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e no art. 280.º, n.º 1, do CPPT, a competência em
razão da hierarquia para conhecer do presente recurso é do Supremo Tribunal Administrativo.
Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Administrativo, mediante requerimento do Recorrente,
o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que a competência em razão da hierarquia
para conhecer do recurso é do Tribunal Central Administrativo Norte. Isto, porque considera que nas
alegações de recurso é suscitada questão de facto, qual seja a da data em que o ora Recorrente tomou
conhecimento da sentença judicial, que o Recorrente pretende que foi apenas em 7 de Junho de 2011,
quando levantou a carta que lhe foi remetida para notificação, sendo que dessa alegação intenta extrair
consequência jurídica no sentido da tempestividade da dedução da oposição.
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Assim, cumpre, antes do mais, ajuizar da competência, questão que é de ordem pública e prioritária
em relação a qualquer outra (cfr. art. 13.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA),
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro). Cumpre, designadamente aferir da incompetência
em razão da hierarquia, que determina a incompetência absoluta do tribunal, a qual é do conhecimento
oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final, designadamente, como no caso
sub judice, pelo Ministério Público (cfr. art. 16.º do CPPT).
2.2.2 DA COMPETÊNCIA DESTE STA EM RAZÃO DA HIERARQUIA
2.2.2.1 Como é sabido, nos termos do disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF,
aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e no art. 280.º, n.º 1, do CPPT, a competência para
conhecer dos recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância em matéria de contencioso
tributário, compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo quando
os recursos tenham por exclusivo fundamento matéria de direito, constituindo uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais administrativos, aos quais cabe conhecer «dos recursos de
decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º» (art. 38.º, alínea a),
do ETAF).
Assim, para aferir da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo,
há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, em face das mesmas, 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 por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda
que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos
factos tidos por relevantes, seja porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, seja ainda
porque se divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (2).
2.2.2.2 Foi isso que fez o Tribunal Central Administrativo Norte no acórdão por que se julgou
incompetente em razão da hierarquia: perante a única conclusão de recurso formulada pelo Recorrente,
e porque considerou que aí se suscitava unicamente uma questão de direito, declarou-se incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso.
No entanto, como resulta do cotejo das alegações de recurso com a única conclusão formulada
pelo Recorrente (cfr. 1.4) e bem salientou o Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo (cfr. 1.7), esta não sintetiza a totalidade dos fundamentos de recurso que foram invocados.
Designadamente, nela não encontramos referência alguma à questão suscitada nas alegações relativamente à discordância quanto à data que, em concreto (3), deve constituir o termo inicial do prazo para
deduzir oposição. Enquanto o despacho recorrido situou essa data em 30 de Maio de 2011, por força
da expedição em 26 de Maio de 2011 da carta para notificação da sentença que julgou improcedente
a impugnação judicial da decisão administrativa de indeferimento de pedido de apoio judiciário e em
face da presunção resultante do n.º 3 do art. 254.º do CPC, aplicável ex vi do n.º 1 do art. 255.º do
mesmo Código, o Recorrente situa-a em 7 de Junho de 2011, sustentando que só pode considerar-se
notificado na data em que tomou efectivo conhecimento dessa sentença, ou seja, em 7 de Junho de
2011, dia em que levantou na estação dos correios a carta registada que lhe foi remetida para notificá-lo daquela sentença. Para comprovar esse facto, o Recorrente, inclusive, juntou um documento com
as alegações de recurso.
Ora, no que respeita a esta questão, suscitada nas alegações do recurso, não encontramos referência
alguma naquela única conclusão inicialmente formulada pelo Recorrente.
Por isso, quando os autos foram recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, o Juiz Conselheiro relator entendeu dever convidar o Recorrente a completar as conclusões, de modo a permitir-lhe
fazer reflectir nas conclusões todas as questões suscitadas nas alegações. É a solução imposta expressamente pelo n.º 6 do art. 282.º do CPPT (4) e pelo n.º 3 do art. 685.º-A do CPC (5), dando concretização
ao princípio «favorabilia amplianda; odiosa restringenda».
Note-se que este convite para completar as conclusões não é sequer uma mera faculdade que a lei
conceda ao juiz, para este usar, ou não, de acordo com o seu prudente arbítrio; é, isso sim, um dever que
a lei faz impender sobre o juiz quando verifique que aquelas não reflectem os fundamentos descritos
nas alegações. É, pois, um verdadeiro poder-dever.
É certo que o n.º 3 do art. 684.º (6) do CPC permite que o recorrente, nas conclusões das alegações,
restrinja, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso. Mas, como adverte JORGE LOPES
DE SOUSA, «é claro que se nas alegações forem invocados fundamentos de recurso não levados às
conclusões, não se poderá concluir, desde logo, por uma limitação tácita do objecto do recurso, afastando do seu âmbito as questões omitidas nas conclusões, sendo obrigatório formular um convite ao
recorrente para apresentar novas conclusões.
Só se, na sequência do convite, não forem apresentadas novas conclusões ou forem apresentadas
outras com omissão das questões abordadas nas alegações é que se deve concluir pela existência de
tal limitação» (7).
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O Recorrente anuiu ao convite que lhe foi endereçado para completar as conclusões e, das novas
conclusões – que acima (em 1.10) ficaram transcritas e que delimitam os respectivos âmbito e objecto
(cf. art. 684.º, n.º 3, do CPC) – resulta que põe em causa a decisão que julgou intempestiva a oposição
por ele deduzida à execução fiscal porque, contrariamente ao que considerou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, entende que o prazo para a oposição à execução fiscal – que aceita dever
situar-se na data em que foi notificado da sentença que indeferiu o recurso da decisão administrativa de
indeferimento do pedido de apoio judiciário – se iniciou apenas quando tomou efectivo conhecimento
dessa sentença.
Assim, o Recorrente, no que ora nos interessa em ordem a averiguar da competência deste Supremo
Tribunal Administrativo em razão da hierarquia, alegou que apenas tomou conhecimento da referida
sentença em 7 de Junho de 2011, data em que assinou o aviso respeitante à carta para notificação (cfr.
conclusões 2, 4 e 5).
Ou seja, o Recorrente, em ordem a demonstrar a tempestividade da oposição à execução fiscal,
alegou que só pode ter-se por notificado daquela sentença em 7 de Junho de 2011, data em que assinou
o levantamento da correspondência que lhe foi remetida para notificá-lo.
Note-se que, para efeito de decidir da competência do tribunal não interessa sequer apurar da
relevância desse facto para decidir a questão jurídica controvertida, pois esta questão incumbe exclusivamente ao tribunal que vier a ser declarado competente. Na verdade, «[s]aber o que vai ser objecto
da decisão do tribunal e o que terá ou não relevo para chegar a ela é matéria sobre a qual cabe ao
tribunal competente para o julgamento pronunciar-se e, por isso, não pode essa mesma matéria ser
utilizada para decidir a questão prévia da competência» (8).
Assim, porque o Recorrente alega factualidade que a sentença não deu como provada e da qual
pretende extrair relevante consequência jurídica, qual seja a data em que tomou efectivo conhecimento
da sentença que indeferiu o recurso judicial da decisão administrativa que lhe denegou a concessão do
apoio judiciário, existe controvérsia factual a dirimir, donde resulta que a matéria controvertida neste
recurso não se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação dos preceitos
jurídicos invocados.
Nesta perspectiva, o presente recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, como
bem salientou o Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, motivo por que
a competência em razão da hierarquia para dele conhecer pertence, não a este Supremo Tribunal Administrativo, mas ao Tribunal Central Administrativo Norte, como se decidirá a final e ao qual serão
remetidos os autos, pois foi a esse Tribunal que o Recorrente endereçou o recurso.
Note-se, finalmente, que nos casos como o presente, de existência de decisões divergentes sobre
a questão da competência, prevalece a do tribunal superior, por força do disposto no art. 5.º, n.º 2, do
ETAF (9).
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Se as conclusões apresentadas pelo recorrente em sede de recurso jurisdicional não reflectirem
os fundamentos descritos nas alegações, impõe-se o convite ao recorrente para formular novas alegações,
nos termos dos arts. 685.º-A, n.º 3, do CPC e 282.º, n.º 6, do CPPT.
II - A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência
absoluta do tribunal, constituindo uma questão que o tribunal deve conhecer, oficiosamente ou mediante
arguição, com prioridade sobre qualquer outra, até ao trânsito em julgado da decisão final, devendo
ainda o tribunal, na decisão que declare a incompetência, indicar o tribunal que considera competente
(cf. arts. 16.º, n.ºs 1 e 2, 18.º, n.º 3, do CPPT e 13.º do CPTA).
III - Em regra, a competência em razão da hierarquia para conhecer recurso jurisdicional de
decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe aos tribunais centrais administrativos, dado que
o Supremo Tribunal Administrativo apenas goza dessa competência quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito (arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF, no art. 280.
º, n.º 1, do CPPT).
IV - Para aferir da competência do tribunal em razão da hierarquia há que atender aos fundamentos do recurso, que devem constar das conclusões: se, em face destas, se verifica que 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.
V - Quando nas conclusões se invocam factos que não foram dados como assentes pela decisão
recorrida e dos quais se pretendem extrair consequências jurídicas, é de considerar que o recurso não
tem por fundamento exclusivo matéria de direito.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, declarar incompetente este Supremo Tribunal para conhecer do
presente recurso e declarar que a competência para o efeito é do Tribunal Central Administrativo Norte
(Secção do Contencioso Tributário).
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Sem custas.
Após o trânsito em julgado, remeta os autos ao Tribunal Central Administrativo Norte, a quem o
Recorrente endereçou o recurso.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) É manifesto o lapso de escrita: escreveu-se 23/1/2010 onde se queria escrever 23/2/2010.
(2) Vide, entre outros, os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 738/09, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2052/2057, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/faa144134d6efbf5802576a30041135b?OpenDocument;
– de 21 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 189/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de
30 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 670/674, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8445188eb602055b80257711005292ba?OpenDocument.
(3) Em abstracto, o Recorrente aceitou, por falta de ataque, a tese subscrita na decisão recorrida, de que o dies a quo
do prazo deve situar-se na data em que foi notificado da sentença que julgou improcedente a impugnação judicial da decisão
administrativa de indeferimento de pedido de apoio judiciário.
(4) Diz o art. 282.º do CPPT no seu n.º 6: «Se as conclusões apresentadas pelo recorrente não reflectirem os fundamentos
descritos nas alegações, deverá o recorrente ser convidado para apresentar novas conclusões».
(5) Diz o n.º 3 do art. 685.º-A do CPC: «Quando as conclusões sejam deficientes, obscuras, complexas ou nelas se não
tenha procedido às especificações a que alude o número anterior, o relator deve convidar o recorrente a completá-las, esclarecê-las ou sintetizá-las, no prazo de cinco dias, sob pena de se não conhecer do recurso, na parte afectada».
(6) O art. 684.º, n.º 3, do CPC, diz: «Nas conclusões da alegação, pode o recorrente restringir, expressa ou tacitamente,
o objecto inicial do recurso».
(7) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 20 ao art. 282.º, págs. 451-452.
(8) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 10 ao art. 16.º, pág. 224.
(9) O art. 5.º, n.º 2, do ETAF, diz: «Existindo, no mesmo processo, decisões divergentes sobre questão de competência,
prevalece a do tribunal de hierarquia superior».

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso por oposição de acórdãos. Falta de pressupostos.
Sumário:
Se, interposto recurso por oposição de acórdãos, não se verifica identidade substancial
das situações fácticas em confronto, nem divergência de soluções quanto à mesma
questão de direito, não deve o mesmo ser admitido, por falta de um dos pressupostos
desse recurso de oposição de acórdãos, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 284º
do CPPT.
Processo n.º 911/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Totta Crédito Especializado — Instituição Financeira de Crédito, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Notificada do acórdão proferido em 9/5/2012 (fls. 253 a 262) no qual se negou provimento
ao recurso e confirmou a sentença recorrida, a Fazenda Pública interpôs (cfr. fls. 269) para o Pleno
da Secção de Contencioso Tributário deste STA, ao abrigo do disposto na alínea b’) do art. 30º do
ETAF e no art. 284º do CPPT, recurso por oposição de julgados, invocando que o acórdão, «ao ter
deliberado que a liquidação de contribuição autárquica, dentro do prazo normal, carecia de ter sido
notificada ao sujeito passivo» está em oposição com o acórdão do STA, proferido em 18/9/2008 no
processo n.º 0300/08.
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1.2. Admitido o recurso (cfr. o Ponto n.º 1 do despacho de 6/6/2012, a fls. 283/284), a recorrente
apresentou, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 284º do CPPT, as respectivas alegações tendentes a
demonstrar a alegada oposição de julgados (fls. 289 a 291), nos termos seguintes:
I) Atento o disposto no art. 284º n.º 3 do CPPT, procurar-se-á demonstrar que os doutos Acórdãos
em questão (o Acórdão fundamento mencionado no requerimento de interposição do recurso vertente
e o Acórdão recorrido), tendo por base situações fácticas idênticas decidiram, em sentido oposto, a
mesma questão fundamental de direito.
II) Verifica-se a identidade de situações de facto, porquanto, em ambos os arestos, o fundamento
(de 18/09/08, proferido no processo n.º 0300/08) e o recorrido esteve em causa a notificação de uma
liquidação normal de contribuição autárquica.
III) Em ambas as situações, tidas em consideração quer no Acórdão recorrido quer no Acórdão
fundamento, estava em causa saber se era ou não necessária a notificação das liquidações de CA para
poderem ser exigidas, em processo de execução fiscal, as correspondentes dívidas de imposto.
IV) Verifica-se a identidade da questão de direito, uma vez que, em ambos os Acórdãos, o recorrido
e o fundamento, esteve em causa a apreciação dessa questão de saber se a notificação da contribuição
autárquica, dentro do prazo normal, carece, ou não, de ser notificada ao sujeito passivo.
V) Tendo, ambos os arestos, decidido diferentemente tal questão de direito.
VI) Assim, enquanto que no Acórdão fundamento se considerou que “... para a exigibilidade em
processo de execução fiscal das liquidações de contribuição autárquica em causa, a lei não impõe a
notificação dessas liquidações ao sujeito passivo...”
VII) E que, por tal motivo, a falta dessa notificação da liquidação em nada contendia com a
exigibilidade da obrigação liquidada, podendo a AT, em processo de execução, tentar cobrar essa
dívida.
VIII) Já o Acórdão recorrido concluiu que “... tendo a recorrida sido notificada das liquidações
apenas quando foi citada para a execução fiscal em 22/8/2005, estava, então, decorrido, o prazo de
caducidade do direito à liquidação, sendo que a eventual notificação da anterior proprietária não se terá
por suficiente para se ter impedida a caducidade...”
IX) Assim, não se pode deixar de concluir que, para o Acórdão recorrido, a AT não podia exigir o
pagamento da dívida de CA, uma vez que não se tinha procedido à notificação da liquidação ao devedor
originário e que foi esse o motivo determinante que levou à caducidade da liquidação.
X) Considera, pois, o acórdão recorrido, diferentemente do concluído no acórdão fundamento
que a liquidação de contribuição autárquica, para ser exigível, carece de ser notificada àquele que é o
sujeito passivo do imposto.
XI) Acresce que, entre a emissão dos Acórdãos em causa não ocorreu qualquer alteração legislativa
susceptível de interferir na resolução da vertente questão de direito controvertida.
EM CONCLUSÃO:
1) Entre os doutos Acórdãos em causa, o fundamento e o recorrido, existe oposição susceptível
de servir de fundamento ao recurso vertente.
2) Encontra-se, pois, preenchido o condicionalismo previsto nos arts. 284º n.º 3 do CPPT.
1.3. A recorrida Banco Santander Totta S.A. (entidade que incorporou por processo de fusão a
Totta Crédito Especializado — Instituição Financeira de Crédito S.A.), contra-alegou, sustentando,
em síntese, que não existe entre o acórdão fundamento e o acórdão recorrido qualquer identidade da
situação de facto, nem da questão de direito, que suporte o presente recurso, pelo que, não havendo
qualquer oposição entre as decisões proferidas, o recurso deverá ser declarado findo, nos termos do
n.º 5 do art. 284º do CPPT.
1.4. Por despacho (fls. 318 a 322) proferido pelo Relator, considerou-se que não existia a alegada
oposição de acórdãos, uma vez que a diferente solução jurídica a que chegaram os acórdãos em confronto é ditada pela diferença das situações fácticas em que ambos assentam.
E, consequentemente, julgou-se o recurso findo, os termos do disposto no n.º 5 do art. 284º do
CPPT.
1.5. É contra este despacho que a recorrente Fazenda Pública apresenta a presente reclamação
para a conferência, alegando o seguinte:
«1 - Foi a Fazenda Pública notificada do despacho proferido pelo Mmº Conselheiro Relator que
julgou findo o recurso por oposição de julgados, interposto pela Fazenda Pública, por entender que o
quadro factual contemplado nos Acórdãos, recorrido e fundamento, é diferente, logo, que não se perfila
a alegada oposição.
2 - Contudo, contrariamente ao que se entende no despacho ora reclamado, continua a julgar-se
que existe oposição justificativa da admissão do presente recurso por oposição de julgados.
3 - Na verdade, tendo presente que a oposição de soluções jurídicas pressupõe identidade substancial das situações tácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas
como a sua subsunção às mesmas normas legais, considera a recorrente, Fazenda Pública, que a não
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coincidência total de situações de facto “in casu” não obsta à verificação de oposição sobre a mesma
questão fundamental de direito.
4 - De facto, o que esteve em causa em ambos os Acórdãos (recorrido e fundamento) foi a forma
de efectivação de uma notificação da liquidação normal de contribuição autárquica para efeitos de
determinar da sua exigibilidade em processo de execução fiscal.
Designadamente, importou, em ambos os arestos, determinar se o oponente, em processo de execução fiscal, podia, ou não, a fim de alegar a inexigibilidade da dívida, invocar a falta de notificação
formal da liquidação de CA que deu origem à dívida em causa.
5 - E o que é certo é que, no Acórdão fundamento acabou por se abstrair da situação fáctica de a
notificação de CA se ter efectivado na pessoa que, de acordo com a matriz, dela constava como proprietária do imóvel por se ter considerado apenas relevante, para efeitos de exigibilidade da dívida, que
esta se encontrasse, ou não, já vencida.
6 - Ora, neste ponto, há que convir que considerando o Acórdão fundamento que a dívida é exigível, naquele caso concreto, independentemente de uma notificação formal do oponente, o mesmo
está em oposição com o Acórdão recorrido, uma vez que neste se conclui que, tendo a recorrida sido
notificada das liquidações apenas quando foi citada para a execução fiscal em 22/8/2005, estava, então,
decorrido, o prazo de caducidade do direito à liquidação “... sendo que a eventual notificação da anterior
proprietária não se terá por suficiente para se ter impedida a caducidade...”
7 - Assim, não se pode deixar de concluir que, para o Acórdão recorrido, a AT não podia exigir o
pagamento da dívida de CA, independentemente de ter procedido a uma notificação normal (por simples
envio de nota de cobrança) e dentro do prazo normal da liquidação de CA.
8 - Enquanto que, para o Acórdão fundamento, se entende que a AT pode exigir, em processo de
execução fiscal, as liquidações de CA em causa, independentemente e abstraindo da situação de não
ter existido uma notificação formal do sujeito passivo, oponente.
9 - Pelo que, parecem não restar dúvidas de que a mesma questão fundamental de direito foi
decidida de forma diferente no Acórdão recorrido e no Acórdão fundamento.
1.6. Notificada, a recorrida nada veio alegar.
1.7. Corridos os Vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho reclamado é, no que aqui interessa, do teor seguinte:
«Ora, no caso vertente, afigura-se-me que não ocorre a invocada oposição.
4.1. Com efeito, o acórdão recorrido identificando como questão a decidir a de saber se ocorreu
a caducidade do direito à liquidação dos impostos impugnados, veio a concluir pela ocorrência de tal
caducidade, com base na fundamentação seguinte:
“4.2. Estão em causa, no presente caso, as liquidações de Contribuição Autárquica dos anos de
1994 a 1999, relativa aos prédios identificados no Probatório.
E vem provado que a impugnante/recorrida é proprietária dos ditos prédios desde 21/9/1994, por
os ter comprado à anterior proprietária, a sociedade comercial “Corais & Aguiar, Lda.”.
Ora, nos termos do art. 8º do revogado CCA, a contribuição era devida pelo proprietário do prédio
em 31 de Dezembro do ano a que a mesma respeitasse (nº 1 desse normativo), presumindo-se proprietário ou usufrutuário, para efeitos fiscais, quem, naquela data, como tal figurasse ou devesse figurar na
matriz ou, na falta de inscrição, quem em tal data tivesse a posse do prédio.
Assim, o sujeito passivo do imposto cujas liquidações foram impugnadas era já a impugnante.
Todavia, para além de na alínea a) do n.º 1 do art. 20º do CCA se prever que as liquidações seriam
oficiosamente revistas quando, por atraso na actualização das matrizes, a liquidação tivesse sido liquidada em nome de outrem que não o sujeito passivo (do que parece resultar que nesse caso haveria lugar,
por um lado, à anulação da contribuição indevidamente liquidada e, por outro, à liquidação em nome
do verdadeiro sujeito passivo, (cfr. Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, Código da Contribuição
Autárquica, Anotado e Comentado, 2ª ed., Rei dos Livros, Comentário 2.2. ao art. 20º, p. 140) também
o n.º 1 do art. 21º do mesmo CCA dispunha, sob a epigrafe «Caducidade do direito à liquidação», que
«Só poderão ser efectuadas ou corrigidas liquidações, ainda que adicionais, nos cinco anos seguintes
àquele a que a contribuição respeita.».
É certo que, no caso, tendo a AT instaurado a execução fiscal contra a sociedade Corais & Aguiar,
Lda., veio a revertê-la contra a recorrida, ao abrigo do disposto no art. 158º do CPPT (cujo n.º 2 estatui
que se nas execuções por impostos sobre a propriedade mobiliária ou imobiliária, se verificar que os
títulos de cobrança foram processados em nome do antigo possuidor, fruidor ou proprietário, o funcionário ou outra pessoa que deva realizar a citação informará quem foi o possuidor, fruidor ou proprietário
dos bens durante o período a que respeita a dívida exequenda, para que o órgão da execução fiscal o
mande citar, se for caso disso, segundo as leis tributárias).
Porém, como se diz na sentença, tendo a recorrida sido notificada das liquidações apenas quando
foi citada para a execução fiscal em 22/8/2005, estava, então, decorrido o prazo de caducidade do
direito à liquidação, sendo que a eventual notificação da anterior proprietária não será suficiente para
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se ter por impedida a caducidade, à semelhança do que sucede nas situações de reversão contra os
responsáveis subsidiários em que, como se sabe, é bastante para impedir a caducidade a notificação
do responsável originário.
Com efeito, como refere o cons. Jorge de Sousa, (Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação 3 ao art. 158º, p. 102)
não se tratando de situações de responsabilidade subsidiária, mas, antes de responsabilidade originária
«o que releva para efeitos de afastar a caducidade do direito de liquidação é a notificação ou citação
da pessoa contra quem reverte a execução e não a daquela contra quem foi originariamente dirigida a
execução.»
Por outro lado, também o referido n.º 2 deste art. 158º do CPPT não deixa de afirmar que o órgão
da execução fiscal manda citar o proprietário dos bens, se for caso disso, «segundo as leis tributárias»,
sendo que, como aponta o MP, ainda que se entenda não ser necessário proceder à notificação da liquidação, no caso de esta ser efectuada dentro do prazo normal (cfr., aliás, a este respeito, o que se diz
no acórdão deste STA, de 20/10/2010, rec. n.º 01089/09) tal não parece ser o que sucedeu no caso dos
autos, em que se teve de proceder a correcção quanto ao devedor.
E também não se vê que obste à questionada caducidade nem a circunstância de a recorrida não
ter solicitado na RF a 2ª via da nota de cobrança (nº 3 do art. 22º do CCA), dado que a mesma não vale
como notificação, (No sentido de que o envio ao sujeito passivo, pelos serviços, da nota de cobrança
referida no art. 22º do CCA pode considerar-se como acto preliminar e de que, dada a simplicidade
e a falta de controle na respectiva emissão, a mesma não vincula o contribuinte nem vale como notificação, tendo por função chamar a atenção deste para a obrigação do pagamento e facultar-lhe os
elementos necessários ao preenchimento da sua declaração de rendimentos na hipótese de ter prédios
arrendados e da dedução da contribuição autárquica, sendo que, no caso de não recebimento do aviso
poderá solicitar à RF, por escrito, uma 2ª via, de forma a efectuar o pagamento dentro do prazo legal,
evitando, assim, os juros de mora e os demais acréscimos legais, cfr. Pinto Fernandes et al., loc. cit, p.
147) nem a circunstância de a mesma contribuinte não ter comunicado à AT a aquisição dos prédios aqui
em questão, desde logo porque tal lhe não era (à data dos factos) imposto nas diversas alíneas do n.º 1
do art. 14º do CCA (só com a redacção introduzida neste normativo pela Lei n.º 30-C/2000, de 29/12,
é que foi aditada a alínea i) na qual se passou a estabelecer a obrigação de o contribuinte apresentar
declaração, para efeitos de actualização da matriz, no prazo de 90 dias contados da verificação de uma
mudança de proprietário, por ter ocorrido uma transmissão onerosa ou gratuita de um prédio ou parte
de prédio), nem a omissão dessa obrigação (a existir) está legalmente prevista como causa impeditiva
do decurso do prazo de caducidade, sendo que, ao invés, a lei impunha à AT o dever de proceder,
oficiosamente, à actualização da identidade dos proprietários, usufrutuários e possuidores, sempre
que tivesse conhecimento de uma transmissão para efeitos de sisa ou de imposto sobre as sucessões e
doações (cfr. também o art. 183º do CSisa, então em vigor).»
4.2. Por sua vez, no acórdão fundamento, decidiu-se que, em relação à contribuição autárquica,
decorre dos arts. 22º e 23º do CCA, que
«... a lei exige, dentro do prazo normal de liquidação-pagamento da contribuição autárquica, não
a notificação formal (que sempre seria desproporcional, excessiva), mas o simples envio a cada sujeito
passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, da competente nota de cobrança; e, caso o contribuinte não receba a nota mencionada, deverá solicitar à repartição de finanças da área da situação
dos prédios uma 2ª via dessa nota. (...)
No caso sub judicio, o ora recorrente não alega sequer que se verifique a situação de “liquidação
fora do prazo normal” ou de “liquidação adicional”.
Por tal sinal, não se justificará, a notificação do sujeito passivo, oponente, ora recorrente, «para
proceder ao pagamento, que deverá ter lugar até ao fim do mês seguinte ao da notificação», nos termos
do n.º 3 do artigo 23º do Código da Contribuição Autárquica.
Razão por que, assim sendo, como é, fácil se torna concluir — em resposta já ao thema decidendum
— que, para a exigibilidade em processo de execução fiscal das liquidações de contribuição autárquica
em causa, a lei não impõe a notificação dessas liquidações ao sujeito passivo, o ora recorrente»
concluindo
«em resumo, que a liquidação de contribuição autárquica, dentro do prazo normal, para gozar
de exigibilidade em processo de execução fiscal, não carece de notificação ao sujeito passivo; a notificação ao sujeito passivo apenas se impõe quando a liquidação tiver sido ‘fora do prazo normal”
ou for “liquidação adicional” - de harmonia com as disposições combinadas dos artigos 22º e 23º do
Código da Contribuição Autárquica [regime mantido essencialmente no imposto municipal sobre
imóveis, IMI].»
5. Ora, daqui se verifica, desde logo, que tendo o acórdão fundamento decidido sobre uma base
factual que substanciava uma liquidação de contribuição autárquica efectuada dentro do prazo normal,
também o acórdão recorrido aceita esse entendimento, ponderando, todavia, que no caso concreto dos
autos, não era de considerar que a liquidação tivesse sido feita no prazo normal: «ainda que se entenda
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não ser necessário proceder à notificação da liquidação, no caso de esta ser efectuada dentro do prazo
normal (cfr., aliás, a este respeito, o que se diz no acórdão deste STA, de 20/10/2010, rec. n.º 01089/09)
tal não parece ser o que sucedeu no caso dos autos, em que se teve de proceder a correcção quanto
ao devedor» (sublinhado nosso).
E, assim sendo, afigura-se-me que não ocorre a invocada oposição de julgados, uma vez que a
diferente solução jurídica a que chegaram os acórdãos em confronto é ditada pela diferença das situações
fácticas em que ambos assentam, ou seja, não se verifica entre ambos os arestos a invocada contradição,
pois que não é idêntica a questão fundamental sobre a qual ambos se pronunciaram»
3.1. Como acima se disse, a Fazenda Pública continua a sustentar que existe a invocada oposição
de acórdãos.
Na tese que defende, o que esteve em causa em ambos os arestos citados foi a forma de efectivação
de uma notificação da liquidação normal de contribuição autárquica para efeitos de determinar da sua
exigibilidade em processo de execução fiscal, designadamente, importou, em ambos os acórdãos, determinar se o oponente, em processo de execução fiscal, podia, ou não, a fim de alegar a inexigibilidade da
dívida, invocar a falta de notificação formal da liquidação de CA que deu origem à dívida em causa.
Sendo que o acórdão fundamento acabou por se abstrair da situação fáctica de a notificação de CA
se ter efectivado na pessoa que, de acordo com a matriz, dela constava como proprietária do imóvel,
por se ter considerado apenas relevante, para efeitos de exigibilidade da dívida, que esta se encontrasse,
ou não, já vencida, ou seja, considerando-se que a dívida é exigível, naquele caso concreto, independentemente de uma notificação formal do oponente; enquanto que no acórdão recorrido se conclui que,
tendo a recorrida sido notificada das liquidações apenas quando foi citada para a execução fiscal em
22/8/2005, estava, então, decorrido, o prazo de caducidade do direito à liquidação “... sendo que a eventual
notificação da anterior proprietária não se terá por suficiente para se ter impedida a caducidade...”. Ou
seja, para o acórdão recorrido, a AT não podia exigir o pagamento da dívida de CA, independentemente
de ter procedido a uma notificação normal (por simples envio de nota de cobrança) e dentro do prazo
normal da liquidação de CA, ao passo que no acórdão fundamento se entende que a AT pode exigir,
em processo de execução fiscal, as liquidações de CA em causa, independentemente e abstraindo da
situação de não ter existido uma notificação formal do sujeito passivo, oponente.
3.2. Carece, porém, razão legal.
Desde logo porque, como se deixou dito no despacho reclamado, o acórdão fundamento decidiu
sobre uma base factual que substanciava uma liquidação de contribuição autárquica efectuada dentro do
prazo normal e o acórdão recorrido aceita, igualmente, esse entendimento, divergindo quanto à solução
jurídica, dado que se concluiu não ser, no caso concreto, de considerar que a liquidação tivesse sido
operada no prazo normal: «ainda que se entenda não ser necessário proceder à notificação da liquidação,
no caso de esta ser efectuada dentro do prazo normal (...) tal não parece ser o que sucedeu no caso dos
autos, em que se teve de proceder a correcção quanto ao devedor».
Ou seja, no acórdão fundamento está-se perante uma liquidação de contribuição autárquica correctamente emitida dentro do prazo legal, com correta identificação do período e do sujeito passivo,
relativamente à qual, e em sede de oposição à execução, se discutia a questão de saber se a respectiva notificação, nestas circunstâncias, era necessária para efeitos de exigibilidade em processo de
execução fiscal; ao passo que no acórdão recorrido, ao invés, não há liquidação validamente emitida
dentro do prazo normal, tendo a liquidação sido impugnada por ter sido (indevidamente) emitida
à anterior proprietária e não ao recorrido [daí que no acórdão se tenha considerado, na esteira de
Jorge Lopes de Sousa, que a eventual notificação da anterior proprietária não será suficiente para
se ter por impedida a caducidade, à semelhança do que sucede nas situações de reversão contra os
responsáveis subsidiários em que é bastante para impedir a caducidade a notificação do responsável
originário, sendo que não se tratando de situações de responsabilidade subsidiária, mas, antes de
responsabilidade originária o que releva para efeitos de afastar a caducidade do direito de liquidação
é a notificação ou citação da pessoa contra quem reverte a execução e não a daquela contra quem foi
originariamente dirigida a execução].
Não colhe, pois, a alegação por parte da recorrente, no sentido de que se verifica oposição de acórdãos, nomeadamente, por o acórdão recorrido ter considerado que a AT não podia exigir o pagamento da
dívida de CA, independentemente de ter procedido a uma notificação normal e dentro do prazo normal
da liquidação de CA, e o acórdão fundamento ter considerado que a AT pode exigir, em processo de
execução fiscal, as liquidações de CA em causa, independentemente e abstraindo da situação de não
ter existido uma notificação formal do sujeito passivo, oponente.
DECISÃO
Termos em que se acorda em indeferir a reclamação, confirmando-se o despacho reclamado.
Custas pelo reclamante.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva —
Pedro Delgado.
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Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Reclamação de despacho que negou a dispensa de prestação de garantia. Inutilidade
superveniente da lide.
Sumário:
Notificada a reclamante para prestar garantia a fim de suspender a execução fiscal na
pendência de oposição (e impugnação judicial), tendo o órgão da execução fiscal
indeferido o pedido, terminado o processo de oposição, a garantia deixa de ser
exigível, pelo que se torna inútil a apreciação da legalidade do despacho reclamado
que indeferiu o pedido de dispensa de garantia.
Processo n.º 924/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Massa Insolvente de Igrejas Leite, Lda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Viseu que julgou procedente
a reclamação deduzida por Massa Insolvente Igrejas Leite, Ldª, com os demais sinais nos autos, contra
decisão do órgão da execução fiscal que lhe indeferiu pedido de isenção de garantia, apresentando, para
o efeito, alegações nas quais conclui:
A) Nos presentes autos foi proferida sentença que julgou procedente a reclamação de atos do órgão
da execução fiscal, por considerar que o despacho para prestar garantia não é legalmente admissível.
B) No RELATÓRIO da sentença o que consta como invocado pela Fazenda Pública difere totalmente do expendido na contestação.
C) Tanto a oposição n.º 133/11.8BEVIS como a impugnação n.º 309/11.8BEVIS foram já objeto
de sentença transitada em julgado: a primeira no sentido da impossibilidade da lide e a segunda no da
verificação da exceção dilatória da litispendência, contudo, tais factos embora mencionados tanto pela
reclamante como pela Fazenda Pública não são dados como factos provados, nem tão pouco relevados
em qualquer parte da sentença.
D) A decisão deverá discriminar os factos provados e não provados, fazendo um exame crítico
sobre os mesmos, vide art.º 659º do CPC, sendo aqui que andou mal a sentença exarada nos autos pois
poderia o Juiz a quo oficiosamente confirmar que os citados processos judiciais se encontravam já
decididos e transitados em julgado.
E) Defendeu na sua contestação a Fazenda Pública que estaríamos perante a inutilidade superveniente da lide, art.º 287º alínea e) do CPC, ex vi art.º 2º alínea e) do CPPT visto que a solicitação da
garantia tinha por base a oposição à execução, que se encontrava já finda.
F) Segundo os art.ºs 49º, nº4 e 52º, nºs 1 e 2, ambos da LGT, para que se verifique a suspensão
quer da cobrança no processo executivo, quer do prazo de prescrição, com base na interposição de
oposição e/ou impugnação é necessária a prestação de garantia, sendo que findos tais processos não há
razão para se garantir o processo o que só por si preclude a análise da sua dispensa.
G) Sem prescindir, diga-se que não poderia a Mma Juiz a quo afirmar que: “A execução tal como
se configura nos autos (...) não vemos como possa prosseguir sem causar prejuízos irreparáveis aos
credores...”., uma vez que a reclamação de atos do órgão da execução fiscal, prevista no art.º 276º do
CPPT, visa a anulação de atos praticados no processo de execução fiscal, como decorre dos seus próprios termos, e não a extinção daquele processo no seu todo, entendimento este igualmente defendido
por Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado e Comentado de
Jorge Lopes de Sousa, pág. 280 - 6ª Edição.
H) A inadmissibilidade da reclamação ulterior do crédito no processo de insolvência, por extemporânea, não retira à Administração Fiscal a possibilidade de promover a reversão da dívida para
os seus responsáveis subsidiários, desde que cumpridos os pressupostos do art.º 153º, n.º 2 do CPPT,
devendo, portanto, prosseguir a execução fiscal.
I) Verifica-se, pois, um excesso de pronúncia, causa de nulidade da sentença face ao art.º 668º,
nº. 1, alínea d) do CPC.
J) Note-se que não é só a argumentação da Fazenda Pública reproduzida na sentença que está
desconforme com a realidade, também a argumentação da Reclamante não condiz com a PI, nomeadamente quanto à não reclamação do crédito tributário;

3374
K) Somos de parecer que tais lapsos redundam do aproveitamento de sentenças produzidas anteriormente sobre a mesma matéria, o que para a Fazenda Pública configura um lapso manifesto suscetível
de correção, nos termos do art.º 667º, nºs 1 e 2 do CPC, até à subida do recurso.
L) Face ao que antecede, discordamos do entendimento da Mma Juiz “a quo”, de que a presente
reclamação deve proceder, impondo-se antes a verificação da inutilidade superveniente da lide, na
senda do já preconizado na contestação.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando-se, em consequência,
a substituição da douta sentença recorrida, por outra em que se extinga a instância por inutilidade superveniente da lide, com as legais consequências.
2. Em contra-alegações a reclamante – ora recorrida – veio defender a manutenção do decidido.
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 184 no qual defende a manutenção da decisão recorrida, quer porque, ao contrário do alegado pela recorrente não ocorre excesso de pronúncia, quer
porque o processo de execução fiscal onde foi proferida a decisão já tinha sido julgado extinto.
4. Cumpre decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) O Serviço de Finanças de Tondela, instaurou execução fiscal contra IGREJAS LEITE - SOCIEDADE DE ARQUITETURA E GESTÃO DE OBRAS, LDA., com o nº. 02704200901011685,
referente a IRC, do exercício de 2008, no montante de € 41.876,24;
B) O SF de Tondela, no âmbito da execução fiscal mencionada em A. procedeu à citação na pessoa
da DRª. Paula Carvalho Ferreira, na qualidade de Administradora da Massa Insolvente DE IGREJAS
LEITE - SOCIEDADE DE ARQUITETURA E GESTÃO DE OBRAS, LDA;
C) O Órgão de Execução Fiscal através de despacho notificou a DRª Paula Carvalho Ferreira, na
qualidade de Administradora da Massa Insolvente DE IGREJAS LEITE - SOCIEDADE DE ARQUITETURA E GESTÃO DE OBRAS, LDA, para, no prazo de 15 dias, prestar garantia idónea;
D) A notificada apresentou resposta à notificação mencionada em C., referindo, para além do mais que
a notificada foi declarada insolvente em 16.06.2008; que o crédito exequendo foi reclamado, nos termos
do disposto no artº. 146.º do CIRE e julgado inexigível por douta sentença, já transitada em julgado, que
foi notificada à AF, e, por isso, “o procedimento executivo não tem razão para prosseguir termos, designadamente para os da notificação a que se responde”; por outro lado, e uma vez que o valor aqui em causa
foi definitivamente julgado inexigível à massa insolvente, tendo já sido efetuada a venda do património
apreendido não se vislumbra qualquer possibilidade, ainda que só teórica, de prosseguimento do presente
processo, se assim não se entender deve a execução ser suspensa com dispensa de prestação de garantia;
E) O crédito exequendo foi reclamado nos autos de insolvência n.º 241/08.2TBTND tendo sido
julgado inexigível por sentença já transitada em julgado;
F) O Órgão de Execução Fiscal analisando o requerido, vide alínea D), fazendo o seu enquadramento jurídico-factual indeferiu, por despacho, com os fundamentos: “... da falta de produção de prova
da irreparabilidade do prejuízo causado à executada e, por outro da falta de produção de prova da irresponsabilidade da executada pela situação de insuficiência/inexistência de bens”. Quanto à participação
prévia à decisão mais referiu: “Está superiormente esclarecido (al. a) do ponto 3 da circular n.º 13/99, de
08/07, da Direção Geral dos Impostos) que a audiência dos interessados pode ser dispensada, para além
de outras situações, quando a administração tributária apenas aprecie os factos que lhe foram dados pelo
contribuinte, limitando-se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso”;
G) Despacho mencionado em D. foi comunicado à Reclamante, reagindo a ele, através da reclamação que deu origem aos presentes autos;
H) A Entidade reclamada pronunciando-se sobre a reclamação manteve o despacho reclamado e
remeteu os autos a Tribunal;
I) A sociedade IGREJAS LEITE - SOCIEDADE DE ARQUITECTURA E GESTÃO DE OBRAS,
LDA, foi declarada insolvente em 16.06.2008.
6. De acordo com as conclusões das alegações, são as seguintes as questões a conhecer no presente recurso:
a) O referido na sentença relativamente à contestação da FP e até parte da petição inicial não tem
correspondência com o alegado pelas partes (conclusões das alíneas B) a E) e J) e L), ocorrendo vício
por excesso de pronúncia;
b) Não conhecimento de factos invocados pela FP e conhecimento de outros não invocados pelas
partes (conclusões das alíneas F) a H).
6.1. Desde já diremos que a FP tem razão quando refere que no Relatório da sentença são referidos fundamentos por si invocados na contestação que, na verdade, não correspondem ao que consta
da contestação.
Com efeito, na sentença escreveu-se o seguinte:
“A FP respondeu alinhando, em síntese os seguintes fundamentos:
Depois de definir o âmbito de aplicação da presente forma processual referiu que parte da argumentação é atinente à legalidade da liquidação, a qual deveria ser apreciada e discutida em sede de processo de
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impugnação judicial; outra parte é alusiva à extinção da execução pelo que deve ser apreciada e discutida
no âmbito do processo de oposição defendendo que os únicos argumentos a apreciar nesta sede se devem
cingir ao indeferimento do pedido de dispensa de garantia e à preterição do direito de audição.
Relativamente à alegada violação do artº 60º e 98º da LGT argumenta que o prazo estipulado
para a decisão não comporta o exercício do direito de audição … não se justificando que seja dada
nova oportunidade ao contribuinte para participar e daí se compreender o prazo de 10 dias definido
no n.º 4 do artº 170º para a resolução do pedido de dispensa de garantia”.
Por outro lado, escreveu-se na sentença que na petição inicial havia sido invocado o seguinte:
“O crédito aqui em causa não foi reclamado no processo de insolvência pelo que os autos de
execução não têm razão de prosseguir; assim se não entendendo, deve ser dispensada a prestação de
garantia por se enquadrar no âmbito de aplicação do artº 170º do CPPT”.
Ora, se examinarmos a petição inicial de fls. 68/71, em parte alguma nela se refere o que ficou
escrito na sentença.
Pelo contrário, a recorrente invoca é que tendo sido julgada extinta a instância executiva por impossibilidade superveniente da lide no processo de execução fiscal, a execução não pode prosseguir.
E refere ainda que não faz sentido apelar aqui ao prejuízo irreparável face à realidade da massa,
ao processo de credores e da universalidade jurídica do facto que é a insolvência.
E invoca ainda a violação do direito de audição prévia por não ter sido ouvida anteriormente ao
despacho reclamado.
Já no que se refere à contestação da FP, nesta invoca-se, em síntese, o seguinte:
No caso em apreço a reclamante veio lançar mão, quer da oposição à execução fiscal, quer da
impugnação.
Ambos os processos estão findos.
Ora, sendo a razão de ser da garantia a suspensão do processo de execução fiscal enquanto se
mantivesse pendente o processo de oposição, findo este e o de impugnação, a questão da garantia passou
a deixar de ter qualquer interesse, pelo que é inútil discutir a legalidade ou ilegalidade do despacho
reclamado.
Portanto, foi isto o invocado pela FP e que a sentença deveria ter apreciado, e não o que ficou
transcrito na sentença.
6.2. Apesar de na sentença se ter referido que até se concordava com a FP no sentido de as questões a apreciar serem:
- a do indeferimento do pedido de dispensa de garantia:
- a da violação do direito de audição prévia,
a Mmº Juíza interpretou o pedido principal da petição inicial como o de que a pretensão seria a
de não prossecução da execução. E acabou por concluir que a exigência da garantia era ilegal, uma vez
que não podia ter lugar a execução.
Vejamos se esta argumentação tem alguma aderência com os autos.
6.3. Ora, desde já diremos que a interpretação em causa não tem a mínima relação com os factos
dos autos.
Na verdade, e embora no pedido de dispensa de garantia que se seguiu à notificação para prestar
esta, a reclamante tenha invocado a ilegalidade da instauração da execução, uma vez que a dívida não
tinha sido admitida na insolvência, essa invocação não teve lugar na presente reclamação.
E bem se compreende que assim seja, já que, essa matéria passou a ser objecto de oposição ou
impugnação instauradas pela reclamante.
Com efeito, resulta da decisão de fls. 59 que pôs termo ao processo de oposição, que a recorrente
havia aí colocado a questão de a dívida não poder ser objecto de execução fiscal. E aí se concluiu no
sentido de declarar extinta a instância executiva por inutilidade superveniente da lide.
Portanto, a questão decidida na presente reclamação havia já sido decidida na oposição, pelo que
a reclamante nem sequer a suscitou na reclamação.
Aliás, no despacho reclamado ficou também a constar que “…relativamente à dívida a ser exigida
no presente processo de execução, foi já pela Administradora de Insolvência acima referida deduzida
oposição à execução e impugnação judicial, tendo sido remetidos para efeitos de apreciação e decisão,
ambos os processos ao TAF de Viseu”.
E, por isso mesmo, o órgão da execução fiscal nem conheceu de tal matéria que iria ser apreciada
naqueles processos, limitando-se a conhecer do pedido de dispensa de garantia.
Assim, a reclamação apenas podia ter por objecto essa matéria, como conclui a FP quando refere
que a reclamação do artº 278º do CPPT se destina a anular actos praticados no processo de execução
fiscal e não a apreciar a legalidade da instauração da execução.
Deste modo, ao apreciar a legalidade da instauração da execução, que questão que nem sequer
lhe foi colocada, e nem sequer podia ser apreciada na reclamação, a Mmº Juíza incorreu em vício de
excesso de pronúncia, o que determina a anulação da decisão.
7. Aqui chegados e porque os autos permitem uma decisão, cabe conhecer do pedido.
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Conforme resulta de fls. 11 – notificação para prestação da garantia – a razão da exigência da
prestação foi a instauração do processo de oposição à execução. Ora, tendo esta cessado, a exigência da
garantia carece de fundamento legal pelo que se torna inútil a apreciação da legalidade ou ilegalidade
do despacho reclamado.
É certo que a recorrente, em resposta à contestação da FP, e relativamente ao pedido de extinção
da instância por inutilidade superveniente da lide, veio invocar que, não tendo o órgão da execução
fiscal, na sequência dos citados processos de oposição à execução e impugnação, parado a execução,
antes a continuando, não tutelaria o seu direito, já que ficaria por apreciar se a dívida poderia ou não
ser cobrada em execução fiscal.
Porém, como já acima se referiu, essa matéria não constitui objecto da reclamação, já que as
questões objecto da reclamação apenas poderiam ser aquelas duas acima indicadas e que foram objecto
de apreciação do despacho reclamado.
Uma vez que a garantia visava a suspensão da execução por estar pendente a oposição à execução
fiscal, finda esta cessou o motivo para a prestação de garantia.
Deste modo torna-se inútil a apreciação da legalidade ou ilegalidade do despacho reclamado, já
que, mesmo que viesse a ser julgado legal, a obrigação da prestação de garantia cessou com o termo
do processo de oposição.
Em resumo, e concluindo:
- o objecto da reclamação só podia ser a apreciação da legalidade da dispensa de garantia e a violação
do direito de audição prévia, pois foi sobre essas questões que o despacho reclamado se pronunciou;
- ao decidir sobre a questão da ilegalidade da execução – questão já apreciada em oposição e
nem sequer invocada na reclamação – a decisão recorrida cometeu o vício de excesso de pronúncia
conducente à sua anulação (artº 668º, n.º 1 d) do CPC);
- a exigência da prestação de garantia por parte do órgão da execução fiscal resultou do facto de
a reclamante ter deduzido oposição à execução fiscal;
- finda aquela oposição (e uma impugnação judicial também deduzida pela reclamante, conforme se
refere no despacho reclamado e na contestação da FP), a garantia deixou de ser legalmente exigível, pelo
que a discussão sobre a legalidade do despacho que negou a sua dispensa se tornou desnecessária.
7. Nestes termos e pelo exposto:
a) Anula-se a decisão recorrida;
b) Conhecendo em substituição, declara-se extinta a instância por inutilidade superveniente da
lide.
Custas pela recorrente, uma vez que a inutilidade já se verificava à data da reclamação.
Lisboa, 7 de novembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão
Lopes.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Taxa de Justiça. Regulamento de Custas Processuais das Contribuições e Impostos.
Aplicação da Lei no Tempo
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de
Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de
justiça, independentemente de condenação a afinal, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do
art. 8º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8º
da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam
beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do
novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem
compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada sua aplicabilidade
aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
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Processo n.º 982/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José António Teomoteo Chitas.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. No âmbito do processo de Reclamação de Órgão de Execução Fiscal, no qual JOSÉ ANTÓNIO
TEOMOTEO CHITAS, com os sinais dos autos, reclamou, no Tribunal Tributário de Lisboa, do despacho do Director de Finanças Adjunto, proferido em 22 de Agosto de 2011, fls. 92, que lhe indeferiu
o pedido de dispensa de garantia, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1520199601011561,
a Mmª Juíza absolveu a Fazenda Pública, condenando a advogada subscritora da petição inicial nas
custas a que houver lugar (fls. 121-123).
2. Notificada no âmbito do mesmo processo para proceder ao pagamento da taxa de justiça devida
pela apresentação da contestação, nos termos do disposto no art. 15º, n.º 2, do Regulamento de Tabela
de Custas Judiciais, a Fazenda Pública veio deduzir reclamação no mesmo Tribunal (fls. 142-143),
concluindo que o pagamento de taxa de justiça deveria ser suportada pela parte vencida.
3. Em 19 de Julho de 2012, a Mmª Juíza “a quo” proferiu o douto despacho (de fls. 158-161), que
julgou improcedente a reclamação deduzida pela Fazenda Pública, mantendo-se a notificação efectuada
para pagamento da taxa de justiça inicial.
4.Não se conformando com tal decisão, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas Alegações (fls. 174), com as seguintes
Conclusões:
“I - Visa o presente Recurso reagir contra o douto Despacho Judicial que considerou improcedente
a Reclamação deduzida pela Fazenda Pública contra a notificação do Tribunal Tributário de Lisboa
para proceder ao pagamento da taxa de Justiça, devida pela apresentação da contestação, nos termos
do previsto no art. 15.º, n.º 2 do RCP, na redacção dada pela Lei n.º 7/12, de 13/02;
II - Na situação em apreço, a vexata quaestio consiste em saber nos casos em que a Fazenda
Pública obtém ganho de causa num processo que foi iniciado em 2011, está obrigada a proceder ao
pagamento da taxa de justiça devida pela contestação apresentada, nos termos do art. 15º, n.º 2 do
RCP, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de 13/02, do qual estava dispensada;
III - Por Sentença datada de 24/04/2012, foi a Fazenda Pública absolvida da instância e condenada
a advogada subscritora da petição inicial nas custas a que houvesse lugar, sendo que contra aquela
Sentença não foi apresentado Recurso ou Reclamação, o que significa que a mesma já transitou em
julgado (Art. 677.º ex vi art. 2.º, alínea e) do CPPT);
IV - Por ofício datado de 15/06/2012 do Tribunal Tributário de Lisboa, foi a Fazenda Pública
notificada para proceder ao pagamento da taxa de Justiça devida pela apresentação da contestação,
nos termos do previsto no art. 15.º, n.º 2 do RCP, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012,
de 13/02, notificação este que se mantém com o Despacho Judicial ora sindicado;
V - Ora, não desconhece a Fazenda Pública que não está isenta do pagamento de custas e que
os processos tributários não beneficiam dessa isenção, estando aquela dispensada do seu pagamento
aquando do impulso processual, e que determina o art. 15.º, n.º 2 do RCP, com a redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 7/2012, de 13/02, que: “As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça,
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.”
VI - Todavia, decorre do art. 8.º, n.º 1 da referida Lei que, salvo as excepções nele elencadas, a
redacção dada ao RCP por esta só se aplica aos processos iniciados após a sua entrada em vigor, ou
seja, 29/03/2012 (cfr. art. 9º), pelo que, como podemos constatar do respectivo n.º- 2319/11.6BELRS, este
processo foi iniciado em 2011, isto é, antes da entrada em vigor da Lei (29/03/2012), logo afigura-se-nos
que o art. 15º, n.º 2 do RCP, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, não lhe é aplicável;
VIl - Ao que acresce que prescreve o n.º 9 do art. 8.º da referida Lei que: “Nos processos em que,
em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça,
essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso não
estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente.”
VIII - O que significa que estando a Fazenda Pública dispensada do pagamento prévio da taxa
de justiça, essa dispensa se mantém, sendo o pagamento dos montantes que teria de ter pago caso não
estivesse dispensada apenas devidos a final, ainda que da actual redacção do RCP resulte solução
diferente, como é o caso;
IX - O mesmo é dizer o pagamento de custas deve processar-se de acordo com o anterior regime,
ou seja, a final com a notificação da conta de custas, nos termos do art. 31.º do RCP e do art. 447.
º-D, n.º 1 do CPC;
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X - Pelo que, sendo a Fazenda Pública a parte vencedora desta acção, e assim, não tendo sido
condenada em custas, não tem que proceder ao pagamento da taxa de justiça de que foi dispensada,
antes deverá ser a parte vencida a suportar, para além da sua própria taxa de justiça, a taxa de justiça
da parte contra quem litigou — Fazenda Pública;
Xl - Cumpre, ainda, salientar que este entendimento se encontra sufragado no Parecer do Conselho
Consultivo da Procuradoria-Geral da República n,º P000402011 de 19/04/2012, do qual transcrevemos
as seguintes conclusões:
“5.ª — À luz do regime jurídico das custas constante do Regulamento das custas Processuais, na
versão anterior às alterações que foram introduzidas pela Lei n.º 7/2012, de 13 de fevereiro, a parte
vencedora, na medida em que não é condenada em custas, não tem de proceder, a final, à liquidação
da taxa de justiça de cujo pagamento fora dispensada;
6.ª — No âmbito desse regime, sempre que exista dispensa do pagamento prévio de taxa de justiça,
esta prestação, que a parte vencedora deveria pagar, passará a figurar na conta de custas para ser
paga pela parte vencida, cabendo a esta, portanto, suportar, a final, e na medida do seu decaimento,
a totalidade da taxa de justiça do processo, ou seja, a sua própria taxa de justiça e a taxa de justiça
da parte contra quem litigou;
7.ª — Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento das Custas Processuais, aditado pela Lei n.º 7/2012, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça devem
ser notificadas conjuntamente com a decisão que decida a causa principal, para efetuar o pagamento
dessa taxa no prazo de 10 dias, que é devido independentemente de condenação a final e do facto de
a decisão ser suscetível de recurso;
8.ª— Este novo regime é aplicável a todos os processos iniciados a partir de 29 de março de
2012, data da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais, na redação dada pela Lei
n.º 712012, conforme prescreve o artigo 8.º, n.º 1, deste diploma.” (sublinhado nosso)
XII - E que a DMMP deste processo acompanha a nossa posição, no seu Parecer n.º 219/2012
de 13/07/2012, a fls. 155 e 156 dos Autos;
XIII - Face ao exposto, deve o douto Despacho Judicial ser revogado e substituído por outro que
considere que não deve impender sobre a Fazenda Pública, parte vencedora, o pagamento de taxa de
justiça neste processo, devendo a parte vencida suportar, para além da sua própria taxa de justiça, a
taxa de justiça relativa à Fazenda Pública, devendo ser dada sem efeito a notificação para proceder
ao pagamento da taxa de Justiça devida pela apresentação da contestação, nos termos do previsto no
art. 15.º, n.º 2 do RCP, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de 13/02;
XIV - A manter-se na Ordem Jurídica, o douto Despacho Judicial ora recorrido revela uma
inadequada interpretação e aplicação dos arts. 15.º, n.º 2 e 31.º do RCP, do art. 8.º, ns. 1 e 9 da Lei
n.º 7/2012, de 13/02, e do art. 447.º-D, n.º 1 do CPC.
Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência,
ser revogado douto Despacho Judicial e substituído por outro que considere que não deve impender
sobre a Fazenda Pública, parte vencedora, o pagamento de taxa de justiça neste processo, devendo a
parte vencida suportar, para além da sua própria taxa de justiça, a taxa de justiça relativa à Fazenda
Pública.”
5. Não foram apresentadas Contra-alegações.
6. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer, no sentido
de que o recurso não deve ser admitido porque “A decisão de indeferimento da reclamação não é passível de recurso, face ao montante das custas em causa, inferior a 50 UCC [€5 100,00=50 x € 102]”,
conforme o disposto no art. 31º, n.º 6, do Regulamento das Custas Processuais”. Subsidiariamente o
Ministério Público defende que o recurso merece provimento.
7. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre o parecer do Ministério Público,
nada vieram dizer.
8. Com dispensa de vistos, atenta a simplicidade da causa (art. 648º do CPC) cumpre apreciar e
decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO E DE DIREITO
O Despacho, sob recurso, decidiu o seguinte:
“(…)
O diploma que aprovou o Regulamento das Custas Processuais, Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26
de Fevereiro, procurou instituir, como se afirma no seu preâmbulo, “instituir todo um novo sistema de
concepção e funcionamento das custas processuais.” Assim, continua, “(...) A taxa de justiça é (...) o
valor que cada interveniente deve prestar, por cada processo, como contrapartida pela prestação de
um serviço(..
De facto, este diploma reduziu de forma substancial as isenções do pagamento de custas processuais. O artigo 4º do Regulamento das Custas Processuais estabelece as isenções em sede de custas
processuais, bastante mais restritivo do que aquele que se encontrava previsto no anterior Código das
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Custas Processuais. Estas isenções abrangem a taxa de justiça, os encargos e custas de parte. Naturalmente que nestas isenções não se encontram contidas as multas processuais nem as penalidades
em que as partes sejam condenadas no âmbito dos vários processos do foro judicial, administrativo
e tributário.
Neste preceito nunca se encontra nenhuma isenção de custas por parte do Estado e/ou Fazenda
Pública, sendo certo que os processos tributários também não se encontram isentos do pagamento de
custas.
Por outro lado, o artigo 6º do citado diploma determina que a taxa de justiça corresponde ao
montante devido pelo impulso processual do interessado, ou seja, tal como se afirmava no preâmbulo
do diploma a taxa de justiça é devida por cada interveniente processual e como contrapartida do
serviço que os Tribunais lhe prestam.
Por outro lado, no artigo 15º foi estabelecida pelo legislador uma lista de entidades que ficam
dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça, sendo que logo na alínea a) deste preceito encontramos o Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados. Ora, aqui
encontra-se contida a Fazenda Pública, pelo que esta entidade fica dispensada do pagamento da taxa
de justiça por si devida aquando da apresentação da sua contestação.
Não estamos aqui perante nenhuma isenção do pagamento da taxa de justiça inicial devida por
cada sujeito processual que é devida, de acordo com o disposto no artigo 6º do Regulamento, por cada
impulso processual. As isenções do pagamento de custas processuais estão definidas no artigo 4º que
como já vimos não isenta o Estado do pagamento de custas processuais. Estamos apenas perante uma
dispensa prévia como a lei lhe chama.
“(…)
“(…) independentemente da parte dispensada do pagamento da taxa de justiça inicial, nos termos do citado art. 15º do Regulamento, ter ganho ou perdido a acção, ela terá sempre que efectuar o
pagamento da taxa de justiça que deixou de pagar no momento próprio, estabelecido no art. 14º do
Regulamento, sendo que depois poderá lançar mão do disposto no art. 25º do Regulamento.
De facto, conforme determina o art. 30º, n.º 1, da Portaria 419-A/2009, de 17 de Abril, as custas
de parte não se incluem na conta de custas.
O que acontece é que de acordo com o disposto no art. 25º do Regulamento, a parte vencedora
deverá remeter ao Tribunal e à parte vencida, no prazo de cinco dias, a nota discriminativa e justificativa, onde deverá incluir as quantias efectivamente pagas a título de taxa de justiça, sendo que as
custas de parte são pagas directamente pela parte vencida à parte que delas é credora, nos termos
do disposto no art. 26º, no 2 do Regulamento. Ora, as custas de parte, como estabelece o art. 447º-D,
n.º 2 do CPC, compreendem as taxas de justiça pagas.
Assim sendo, e porque a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa isenção
desse pagamento, julgamos improcedente a reclamação deduzida pela Fazenda Pública, mantendo-se por isso a notificação efectuada para pagamento da taxa de justiça inicial de que se encontrava
previamente dispensada.”
Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que o art. 8º da Lei
n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, “(…) salvo as excepções nele elencadas, a redacção dada ao RCP por
esta só se aplica aos processos iniciados após a sua entrada em vigor, ou seja, 29/03/2012 (cfr. art. 9º),
pelo que, como podemos constatar do respectivo n.º- 2319/11.6BELRS, este processo foi iniciado em
2011, isto é, antes da entrada em vigor da Lei (29/03/2012), logo afigura-se-nos que o art. 15º, n.º 2
do RCP, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, não lhe é aplicável” (Ponto VI das
Conclusões).
Em face das conclusões do recurso e do teor do Parecer do Ministério Público, as questões que
cumpre apreciar e decidir são as de saber se:
- o recurso deve ser admitido em face do valor das custas em causa (questão suscitada pelo Ministério Público); na afirmativa,
- se foi legal a notificação efectuada à recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
3. Não se discute no recurso que Recorrente esteja sujeita ao pagamento de taxa de justiça, uma
vez que a situação cai no regime de custas processuais do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro,
que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP) e que esse Regulamento é, por força do
disposto no seu art. 2.º (1), aplicável aos processos que correm termos nos tribunais administrativos e
fiscais. E, na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas no RCP pela Lei n.º 7/2012,
de 13 de Fevereiro, já o Estado não gozava de isenção de taxa de justiça, isenção a que já há muito
fora posto termo (2).
Acresce que a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção
de pagamento, nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no
art. 4.º do RCP, não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos
do citado art. 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
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A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação
da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas um diferimento
ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao custo do serviço
judiciário prestado, há de ser exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
Temos, assim, que a questão dos autos se reconduz a saber se nas situações em que se verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do artigo 15º
do RCP, se aplica nos processos pendentes - anteriores à entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13 de
Janeiro, portanto - o regime estatuído no nº2 do artigo 15º do RCP, não obstante o regime de aplicação
da lei no tempo ínsito no n.º 9 do artigo 8º do mesmo diploma legal.
Por outro lado, o Ministério Público veio suscitar a questão da admissibilidade do recurso, atendo
o valor das custas em causa.
4. Assim recortadas as questões mencionadas já foram proficientemente tratadas por este Supremo
Tribunal, entre outros, nos Acórdãos de 10/10/2012, proc n.º 906/12, e de 17/10/2012, proc n.º 905/2012,
e de 31/10/2012, proc n.º 921/12 (que versou apenas a primeira questão), sendo que subscrevemos os
primeiros como adjunta e o último como relatora.
Considerando que não vemos que no presente recurso seja avançada mais convincente argumentação do que aquela que presidiu ao entendimento adoptado naqueles arestos. Limitar-nos-emos, com
a devida vénia, a seguir a fundamentação ali adoptada.
4.1. Começando pela questão prévia da não admissibilidade do recurso, defende o Ministério
Público, no seu douto Parecer, que o recurso não deve ser admitido atento o disposto no art. 31º, n.º 6,
do RCP, que dispõe: “Da decisão do incidente de reclamação e da proferida sobre as dívidas do funcionário judicial que tiver efectuado a conta cabe recurso em um grau, se o montante exceder o valor
de 50 UC”
Acontece que, tal como ficou consignado no Acórdão de 17/10/2012, a questão suscitada não
se enquadra no art. 31º do RCP, nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 6,
porquanto o preceito se limita a definir as regras da alçada e limita o recurso de decisão proferida em
incidente de reclamação da conta a valores superiores a 50 UC.
O que se passa é que, no caso em apreço, não estamos perante uma situação de reclamação da
conta, não tendo sido apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação ou correcção
de qualquer erro material de que a mesma padecesse.
O que está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de reclamação
apresentada pela Fazenda Pública, após ter sido notificada para efectuar pagamento de taxa de justiça,
julgou improcedente a referida reclamação.
Note-se, aliás, que, nesse momento, não tinha sequer ainda sido efectuada a conta, pois a sentença
ainda não transitara e, nos termos do disposto no art. 29º, n.º 1, do RCP, a conta é elaborada (pela secretaria do tribunal de 1ª instância e em dez dias) após o trânsito em julgado da decisão final e, nos termos
do n.º 1 do art. 30º do mesmo Regulamento, «de harmonia com o julgado em última instância».
A ser assim, tal como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 17/10/2012, “(…)
a situação dos autos integra, não uma reclamação da conta – que, como vimos, ainda nem sequer foi
elaborada –, mas uma reclamação judicial de acto da secretaria, ao abrigo do disposto no n.º 5 do art. 161º
do Código de Processo Civil (CPC), norma legal que dispõe: «Dos actos dos funcionários da secretaria
judicial é sempre admissível reclamação para o juiz de que aquela depende funcionalmente».
Assim, e porque o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 2.000,01, ou seja,
excede a alçada do Tribunal que a proferiu – que, nos termos do disposto no art. 280º, n.º 4, do CPPT,
e 6º, n.º 2, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002,
de 19 de Fevereiro, é de ¼ das alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, correspondendo hoje a
€ 1.250,00 - (3), não ocorre o suscitado obstáculo à admissibilidade do recurso. (4)
4.2. Quanto à questão da legalidade da notificação efectuada à recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça, a propósito do sentido e alcance do referido art. 8º da Lei n.º 7/2012, pode ler-se
no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31 de Outubro de 2012, que se trata de “(…) uma verdadeira
norma de direito transitório, que regula a aplicação do RCP no tempo, estipulando como regra geral,
no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a todos os processos iniciados após a sua entrada em
vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos do art. 9.º –, quer aos processos pendentes nessa data.
No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas excepções, em ordem a salvaguardar
efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa considerar a prevista no n.º 9, relativa
à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de dispensa de pagamento prévio da
taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos em que, em
virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa
dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse
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dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento
das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».”
Ora, é quanto à interpretação desta norma que a ora recorrente diverge da decisão recorrida.
E se bem interpretamos a posição da recorrente, esta sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só lhe
poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do trânsito
em julgado da eventual condenação em custas).
Tal como consignado no Acórdão que estamos a seguir, tal resultado não é o que melhor corresponde à interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. “O que resulta desta norma é que nos casos
em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração da causa, houve lugar a dispensa de
pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo regime não haja tal dispensa (5), não pode
exigir-se imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não
resulta, como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se
mantém a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do
regime de dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime
de custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (6). Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do
regime legal, não há que salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória,
antes sendo de fazer funcionar o princípio geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr.
art. 12.º do Código Civil)”.
E nem se argumente que esta interpretação implique o esvaziamento do conteúdo e perda de efeito
útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade com o disposto na
2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
“Na verdade”, como se pode ler no Acórdão atrás mencionado, “esta norma tem um alcance,
conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua redacção: o de obviar a que aqueles que haviam
beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor
desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento
de imediato da taxa de justiça”.
Igualmente no sentido de que o art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela Lei n.º 7/2012,
de 13 de Fevereiro, em nada contraria (e nem sequer interfere) com a norma do art. 8º, n.º 9, do mesmo
diploma, pode ler-se no Acórdão deste Supremo Tribunal de 17 de Outubro de 2012, proc n.º 905/12,
que esta norma “(…) tem finalidade específica quanto às consequências da nova lei para as partes que
tinham um estatuto de benefício e que o deixaram de ter (7).
Respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam dispensadas
de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas) deferido no
tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.
Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas
segundo a nova redacção do RCP.
Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8º,
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º l), não fosse a regra de ressalva, até
já não teriam essa dispensa] já não se verificasse essa exigibilidade.
Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º l), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à
nova redacção também dela gozam.
Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como
é o caso”.
Em suma, em conformidade com a jurisprudência que acabámos de expor, o n.º 2 do art. 15º do
RCP, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, aplica-se não só aos processos iniciados após a
entrada em vigor deste diploma, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. o n.º 1 do art. 8º
da Lei n.º 7/2012).
Por outro lado, o n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012 não obsta à aplicação da referida regra aos
processos pendentes, uma vez que tal norma apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam
beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada
em vigor desta lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento da
taxa de justiça.
Assim sendo, por tudo o que vai exposto, improcede a argumentação da recorrente não podendo
o recurso obter provimento.
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III- DECISÃO
Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) (O art. 2.º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais judiciais,
nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».)
(2) (Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já
sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, cujo
art. 189.º dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».)
(3) (A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em € 5.000,00 pelo art. 31.º, n.º 1, da Lei da Organização
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.)
(4) (Neste sentido, cfr. o Acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 23/5/2012, proferido no processo
com o n.º 246/12.)
(5) (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.)
(6) (Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.)
(7) (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15º do RCP, que foram revogadas pelo art. 6º da
Lei n.º 7/2012, de 13/2.)

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Avaliação indirecta. Manifestações de fortuna. Matéria colectável.
Sumário:
Embora só a justificação total do montante que permitiu a verificação da “manifestação de fortuna”, tenha a virtualidade de afastar a aplicabilidade da determinação
indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifestação de fortuna, já assim
não é, contudo, no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação como
“incremento patrimonial” em sede de IRS, onde a justificação parcial há-de relevar
para a fixação presuntiva do montante do “acréscimo patrimonial não justificado”
sujeito a imposto.
Processo n.º 1088/12-30.
Recorrente: Director de Finanças de Braga.
Recorrido: Jorge Pereira Lopes de Carvalho e Mulher.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Director de Finanças de Braga recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga, na parte em que julgou parcialmente procedente o recurso judicial interposto por
Jorge Pereira Lopes Carvalho e Lucília Gonçalves Dias contra a decisão que lhes fixou o rendimento
colectável por métodos indirectos, para efeitos de IRS dos anos de 2008 e 2009.
1.2. O recorrente alega e formula, a final das alegações, as conclusões seguintes:
A. O presente recurso é deduzido contra a douta sentença proferida em 1ª instância pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga que julgou parcialmente procedente o recurso interposto contra a
decisão do Director de Finanças de Braga de avaliação indirecta da matéria colectável, efectuada ao
abrigo do art. 89º-A da LGT, fixando rendimento líquido a tributar no montante de € 301.000, com
referência a IRS de 2008, e € 157.500,00 com referência a IRS de 2009.
B. O ora Recorrente aceita o julgamento da sentença sob recurso quanto à matéria de facto, considerando que a mesma incorreu em erro de julgamento quanto à matéria de direito, mais concretamente
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quanto à interpretação e aplicação do art. 89º-A da LGT, na parte em que o Tribunal a quo conclui
que a decisão em crise enferma de excesso de quantificação da matéria colectável ao não considerar a
justificação parcial dos suprimentos efectuados.
C. A interpretação contida na sentença sob recurso, que ora se impugna, consubstancia, necessariamente, uma interpretação correctiva da norma de incidência tributária, contrária ao princípio
constitucional da legalidade tributária.
D. Atento o disposto no art. 9º do CC, “ex vi” art. 11º da LGT, não se vislumbra que a intenção
do legislador, ainda que incorrectamente expressa na letra da lei, seja a de considerar, na aplicação
da tabela do n.º 4 do art. 89º-A da LGT, outro valor de suprimentos evidenciados que não seja o seu
valor total, sendo irrelevante, para efeitos de quantificação da matéria colectável, qualquer justificação
parcial dos mesmos.
E. O método de tributação previsto no art. 89º-A da LGT pressupõe, por definição, a tributação de
um rendimento cuja existência é fortemente indiciada, a partir de factos típicos como as manifestações
de fortuna, mas cuja fonte ou natureza, assim como a sua quantidade, são desconhecidos.
F. Justamente, importa salientar que as manifestações de fortuna não são factos tributários, ou
estaríamos perante uma tributação directa da despesa, o que não é o caso da norma em apreço.
G. As manifestações de fortuna são, isso sim, factos indiciadores de fraude ou evasão fiscais quando se verifica a desproporção com o rendimento declarado nos termos expressamente
previstos na lei.
H. Ao justificar parte das manifestações de fortuna, o contribuinte não está a justificar parte do
rendimento que se presume a partir da referida tabela, pois muito embora o cálculo do rendimento padrão seja proporcional ao valor das manifestações de fortuna, o objectivo daquele método de tributação
é o de tributar ingressos de rendimento que tenham escapado à devida tributação, com vista a uma
aproximação da realidade contributiva.
I. Na falta de outros indícios que, nos termos do art. 90º da LGT, permitam à Administração Tributária apurar matéria colectável em montante superior, a situação tributária do contribuinte, no ano
em que ocorre a manifestação de fortuna, é apurada exclusivamente com base no rendimento padrão
resultante da referida tabela e nunca em montante inferior, ainda que o contribuinte justifique parte da
manifestação de fortuna.
J. É que subjacente ao método de tributação previsto no art. 89º-A da LGT está o desconhecimento
da real capacidade contributiva do contribuinte.
K. E uma justificação parcial da manifestação de fortuna não afasta o desconhecimento da realidade
tributária global do contribuinte, para efeitos de IRS, não afastando, por isso, a presunção de fraude e
evasão fiscal e a consequente aplicação do padrão de rendimento apurado a partir da tabela do nº4 do
art. 89º-A da LGT, para a qual a lei não prevê qualquer redução.
L. Daí, também, uma certa vocação sancionatória do art. 89º-A da LGT sobre comportamentos
que impedem a Administração Tributária de aceder à capacidade contributiva real dos contribuintes,
tributando-os pelo rendimento padrão correspondente, fixado na referida tabela, sem mais considerações.
M. Mais, não existe qualquer violação ao princípio da igualdade tributária na interpretação da
lei que aqui se advoga, pois das regras da experiência não decorre qualquer relação inversamente
proporcional entre o montante de manifestação de fortuna justificado e o montante de rendimento que
possa ter escapado à devida tributação, pois quer exista ou não uma justificação parcial, o que persiste
é, ainda assim, o desconhecimento da realidade tributária global do contribuinte.
N. A presunção de um rendimento padrão, contida no art. 89º-A da LGT, é claramente uma
presunção ilidível, através da prova da origem da totalidade dos fluxos financeiros que suportaram a
totalidade do valor da manifestação de fortuna evidenciada, nos termos consignados no n.º 3 daquele
normativo legal.
O. O entendimento que se defende com o presente recurso quanto à interpretação do art. 89º-A
da LGT, mais concretamente sobre a quantificação da matéria colectável em face de uma justificação
parcial da manifestação de fortuna, tem um relevante apoio quer na doutrina, quer na jurisprudência,
conforme supra se transcreveu.
P. Mais, sobre o entendimento contido naquele do acórdão do STA de 19/05/2010, acolhido na
sentença sob recurso, importa, ainda, referir, que o mesmo não tem aplicabilidade ao caso em presença
pois reporta-se a factos tributáveis anteriores à alteração introduzida ao n.º 3 do art. 89º-A da LGT pela
Lei n.º 55-B/2004, de 30/12 (OE 2005), o qual passou a dispor que, “verificadas as situações previstas
no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f), do artigo 87º, cabe ao sujeito a comprovação de que
correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de
fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo evidenciados.”
Q. Salvo melhor opinião, afigura-se que o legislador, ao deixar de fazer referência expressa naquele
dispositivo legal à herança ou doação, rendimentos que o contribuinte não esteja obrigado a declarar,
utilização do seu capital ou recurso ao crédito, tal como vigorava na redacção anterior àquela alteração,
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terá pretendido atingir a real capacidade contributiva evidenciada com a aquisição da manifestação de
fortuna através da prova de todos os recursos financeiros mobilizados para a aquisição da totalidade da
manifestação de fortuna, na base da qual é calculado o rendimento padrão, aprofundando o propósito
de combate a evasão e fraude fiscais subjacente ao art. 89º-A da LGT.
R. Termos em que se conclui que a decisão da Administração Tributária em crise não incorreu
em excesso de quantificação da matéria colectável a tributar, devendo, como tal, manter-se na íntegra
na ordem jurídica.
Termina pedindo que a decisão recorrida seja revogada na parte de que se recorre, mantendo-se
a decisão de avaliação da matéria colectável na íntegra na ordem jurídica.
1.3. Contra-alegaram os recorridos, formulando, a final, as conclusões seguintes:
I – O Tribunal a quo, ao concluir e muito bem que tendo a Administração Tributária aceite a justificação parcial que permitiu considerar a manifestação de fortuna no montante de 621.000,00 € não
deve nem pode ignorar essa mesma justificação para efeitos de quantificação do rendimento tributável,
prestou homenagem ao direito e à justiça fiscal.
II – De facto, nessa matéria, tanto a doutrina como as várias decisões dos tribunais superiores
sufragam a fundamentação jurídica plasmada na douta sentença recorrida.
- Doutrina:
João Sérgio Ribeiro in a tributação presuntiva do rendimento: Um contributo para reequacionar
os métodos indirectos de determinação de matéria tributável, Coimbra, Almedina – Abril de 2010.
«Doutrina: Quando ocorre uma comprovação parcial, o rendimento presumido deve passar a ser
fixado num montante inferior ao que resultaria se o Sujeito Passivo não tivesse feito qualquer comprovação».
- Decisões de Tribunais Superiores sobre a matéria:
Acórdãos do TCAN de 28/10/2010, processo n.º 212/10.9, de 15/12/2011, processo n.º 1902/11.4
de 15/12/2011, processo nº357/09.8, Acórdão do STA, de 07/03/2012 processo n.º 0188/12 – todos
disponíveis em http://www.dgsi.pt.
III – Assim sendo, não se vislumbra qualquer fundamento de natureza jurídica susceptível de espaldar a tese pela qual o Recorrente terça armas no recurso per saltum ao qual ora se
responde.
IV – Ao entender desta forma, a douta sentença recorrida, nesta matéria, utilizou correctamente
a técnica da subsunção dos factos ao direito e, nesse sentido, decidiu anular a decisão do Exmº Sr.
Director de Finanças de Braga, na parte em que calculou o rendimento padrão sobre o valor dos suprimentos, sem considerar o valor justificado de 496 000,00 € para o Ano de 2008, e de 125.000,00€
para o Ano de 2009.
V – Face ao exposto, resulta claro e inequívoco que a douta sentença recorrida, nesta matéria,
não merece qualquer censura ou reparo, bem pelo contrário, merece elogios de obra perfeita e acabada.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência dos recursos, nos termos seguintes:
«I
Recurso interposto pela Fazenda Pública no processo de recurso judicial, em que são recorrentes
Jorge Pereira Lopes de Carvalho e Lucília Gonçalves Dias:
Resulta para apreciar se ocorreu a questão do apuramento do rendimento tributável em sede de
I.R.S., por manifestação de fortuna consubstanciada na aquisição de imóvel de valor superior a 250
000 €, no caso de ter sido efectuada prova apenas parcial, pelo sujeito passivo, de ter sido utilizada
uma outra fonte do financiamento.
Defende ainda não ter ocorrido erro na quantificação da determinação da matéria que tinha sido
apurada sem que tal prova parcial fosse levada em conta com base no que actualmente se encontra
previsto no art. 89º -A n.º 3 da L.G.T.
Salvo o devido respeito, não quer parecer que pela redacção que foi dada ao art. 89º-A n.º 3 pela
Lei n.º 55-B/04, de 30/12, seja de entender doutro modo que não aquele que se decidiu.
Com efeito, no dito n.º 3 continua a prever-se que o sujeito passivo possa comprovar ser outra a
fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo patrimonial, apenas se tendo deixado de especificar
as várias formas que tal podia assumir.
É certo que no seu n.º 4 se continua a prever que, não sendo efectuada essa prova, é de aplicar o
rendimento padrão que da mesma resulta.
Contudo, é de entender tal norma como norma anti-abuso que é, mas não como permitindo que
a administração tributária proceda a um alargamento da margem de valoração.
Assim, afigura-se não haver base para alterar o entendimento dominante, o qual foi consagrado
no acórdão do Pleno da secção do Contencioso Tributário de proferido no proc. n.º 19/5/2010, proc.
n.º 0734/09, e que foi reafirmado posteriormente por outros, como os proferidos recentemente nos
acórdãos de 7-3-12 e de 2-5-12, respectivamente, nos processos nºs. 179/12 e 381/12, sendo que deste
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último se transcreve o respectivo sumário, conforme consta em www.dgsi.pt, por parecer suficientemente
elucidativo de que o entendimento tipo na sentença recorrida é o correcto:
“I – O art. 89º-A da LGT não pode ser interpretado de forma isolada devendo chamar-se à
colação, desde logo, outras normas legais que estabelecem regras informadoras de todo o sistema
fiscal, designadamente o art. 73º da LGT, segundo o qual «as presunções consagradas nas normas de
incidência tributário admitem sempre prova em contrário» e, bem assim, os princípios constitucionais
da igualdade, da capacidade contributiva e da tributação dos rendimentos reais;
II – Evidenciado a aquisição pela recorrida de um imóvel com valor de aquisição superior a
€ 250.000,00, quando declara rendimentos líquidos que mostram uma desproporção superior a 50%,
para menos, em relação ao rendimento padrão (que foi fixado pelo legislador em 20% do valor da
aquisição, em conformidade com a tabela constante do n.º 4 do art. 89º-A da LGT), consideram-se
verificados os pressupostos legais para a avaliação indirecta do seu rendimento tributável;
III – Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar-se relevância à
justificação total do montante que permitiu a “manifestação de fortuna”, pelo que a justificação meramente parcial não afasta a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram
tal manifestação de fortuna:
IV – Já assim não será no que respeita à fixação do rendimento sujeito a tributação como “incremento patrimonial” em sede de IRS, onde a justificação parcial há-de relevar para a fixação presuntiva
do montante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto, por força do disposto no
art 73º da LGT e, bem assim, dos princípios constitucionais da igualdade, da capacidade contributiva
e da tributação dos rendimentos reais;
V – Embora a justificação parcial da manifestação de fortuna não afaste a aplicação do método de
avaliação indirecta previsto no artigo 89º-A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação
do rendimento tributável que vai ser determinado por esse método, entendendo-se que a quantificação
do rendimento tributável da recorrida deve ser igual a 20% do valor de aquisição deduzindo-se a este
valor de aquisição o montante do empréstimo bancário que a recorrida demonstrou ter efectuado para
a aquisição do imóvel, uma vez que esse montante não está nem pode estar sujeito a IRS, não podendo,
consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento sujeito a tributação, sob pena de
estarmos perante uma tributação em que estaria de todo ausente o critério da capacidade contributiva;
VI – No caso em apreço, não tendo a Administração tributária efectuado a dedução relativa ao
empréstimo bancário na avaliação do rendimento tributável da recorrida, há manifesto excesso na
quantificação, o que fere de ilegalidade o acto que lhe fixou o rendimento tributável de € 112.000,00
com recurso a avaliação indirecta.”
Concluindo, parece que o dito recurso é de improceder.
II
Recurso interposto por Jorge Lopes de Carvalho e Lucília Gonçalves Dias.
Incide o mesmo sobre o despacho que julgou deserto o recurso que também tinham interposto da
sentença recorrida, com fundamento em não terem sido juntas as alegação no requerimento de interposição, nem no prazo de 10 dias previsto no art. 282º n.º 3 do C.P.P.T..
O que se questiona agora é se, sendo o primeiro dia da contagem do prazo um sábado, é de entender que aquele prazo só se iniciava na 2ª feira seguinte, o que se defende com base no disposto nos
arts. 144º n.º 2 “a contrario”, 253º e 254º n.º 3 do C.P.C. e ainda no art. 279º alínea b) do C.P.C. (será
ao C.P.P.T. que se quer referir).
Embora tal se insira num recurso judicial de acto praticado pela A.T., é de decidir a questão em
face da norma processual aplicável.
Ora, sendo o prazo processual de contar continuamente de acordo com o previsto no art. 144º
n.º 1 do C.P.C., desde que foi efectuada a notificação, nos termos do dito art. 254º n.º 3 do C.P.C., de
tal parece decorrer que, sendo o 1º dia subsequente à notificação um sábado, é este o 1º do prazo.
Tratando-se de processo urgente, em que o prazo corre ainda em férias, a essa regra apenas é
aplicável a excepção prevista quanto ao termo do prazo de nos casos do tribunal se encontrar encerrado,
conforme ocorre actualmente quanto aos sábados, domingos e feriados, ou por ter sido concedida tolerância de ponto – art. 144º nºs. 2 e 3 do C.P.C. e 122º n.º 1 da L.O.F.T.J., subsidiariamente aplicáveis
por força do disposto no art. 2º alínea e) do C.P.P.T..
Sendo estas as normas que parecem ser de aplicar, conforme decidido foi a fls. 335. no sentido
de se contar o prazo incluindo tal sábado.
Concluindo, parece que este recurso também é de improceder.»
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 – Na declaração modelo 3 de IRS, referente ao ano de 2008, os Recorrentes declararam um
rendimento colectável de 9.609,77 €.
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2 – Na declaração modelo 3 de IRS, referente ao ano de 2009, os Recorrentes declararam um
rendimento colectável de 9.682,69 €.
3 – Os Recorrentes foram alvo de uma acção de inspecção, relativa aos exercícios de 2008 e 2009,
que teve por base as Ordens de Serviço nºOI201102122 e OI20110212.
4 – Através do ofício n.º 501.11029 datado de 20/10/2011 foram os Recorrentes notificados do
Projecto de Relatório da Inspecção Tributária.
5 – Por requerimento apresentado em 02/11/2011 os Recorrentes exerceram o direito de audição
prévia nos termos do artigo 60º da Lei Geral Tributária (L.G.T.) e artigo 60º do Regime Complementar
do Procedimento de Inspecção Tributária (R.C.P.I.T), com o teor de fls. 139 a 158 dos autos, que se
considera, para todos os efeitos como integralmente reproduzido.
6 – Em 16 de Novembro de 2011 foi elaborado o Relatório Final, com o teor constante de
fls. 124 a 138 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, e onde, além do mais consta
o seguinte:
“[…]
II. OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA AÇÃO INSPECTIVA
II.1. Credencial e período em que decorreu a acção
A presente acção de inspecção teve por base as ordens n.º OI201102122 e OI201102123 emitidas
em 2011-06-29 para ser efectuado controlo das manifestações de fortuna evidenciados nos anos de
2008 e 2009, respectivamente, de âmbito parcial (IRS), ambas com o código de actividade 12122005;
a análise da aplicabilidade do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89º-A da Lei Geral
Tributária (LGT) foi feita ao abrigo do despacho interno n.º DI201100688, emitido para consulta,
recolha e cruzamento de elementos.
II.2. Motivo, âmbito e incidência temporal
Na sequência da acção inspectiva realizada à empresa Jorge Carvalho – Promoção Imobiliária,
Lda., NIPC 504 993 518, verificou-se que, nos anos de 2008 e 2009 foram efectuados, pelos sócios
Jorge Pereira Lopes de Carvalho e mulher, Lucília Gonçalves Dias, únicos sócios da sociedade, suprimentos no valor de € 602.000,00 (€ 481.600,00 + € 120.400,00) e de € 315.000,00 (€ 252.100,00 + €
62.900,00) em cada um dos anos, respectivamente, tendo aqueles declarado rendimentos de montante
inferior a 50% do rendimento padrão previsto no nº4 do artigo 86º-A da LGT, conforme se conclui
pela análise do quadro seguinte:
Ano

Rendimento Colectável Declarado

Valor dos suprimentos

Rendimento padrão

50% do Rendimento padrão

2008
2009

9.609,77
9.682,69

602,000,00
315.000,00

301.000,00
157.500,00

150.500,00
78.750,00

Notificado através do oficio n.º 510.5289 de 2011-05-02 nos termos do n.º 3 daquele normativo, no
âmbito do despacho interno n.º DI201100688, do projecto de decisão de aplicação de métodos indirectos
para a determinação do rendimento sujeito a IRS, e para, querendo, fazer prova de que correspondem à
realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte da manifestação de fortuna evidenciada,
mediante apresentação, nomeadamente, de cópia dos extractos bancários que evidenciassem a origem
e a mobilização dos recursos financeiros utilizados para as entregas dos referidos suprimentos realizados em 2008 e 2009, respectivamente, tendo solicitado um prazo adicional de 15 dias para recolher
os comprovativos da origem do restante valor das entradas, o que lhe foi concedido.
Em 2 de Junho de 2011, o sujeito passivo Jorge Pereira Lopes de Carvalho apresentou, pessoalmente, nesta Direcção de Finanças, um conjunto de fotocópias de seis cheques, no montante global de
€ 225.000,00, emitidos à sua ordem pela sociedade Patorinveste - Sociedade de Investimos Imobiliários
e Construção Civil, Lda., utilizados para pagamento da contraprestação na aquisição de um prédio
que fez ao sujeito passivo por escritura pública celebrada em 2007-11-02, pelo valor de € 275.000,00.
De acordo com o exposto pelo sujeito passivo, foi feito um pagamento a título de sinal no montante de
€ 50.000,00 e, no acto de escritura, foi emitido um cheque pré-datado pelo restante valor do contrato,
o qual foi substituído pelos cheques atrás mencionados.
Em auto de declarações do mesmo dia, o sujeito passivo confirmou que esses cheques foram por
si endossados aos seus pais para reembolso das importâncias que estes haviam emprestado a si e à sua
esposa, entregue em numerário porque estava guardado em casa, para fazer face às necessidades de
liquidez da sociedade Jorge Carvalho – Promoção Imobiliária, Lda., nomeadamente para pagamento
dos juros de empréstimos bancários que se venciam nos dias 7 e 8 dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto
e Novembro de cada ano, o qual entrou na empresa a título de suprimentos.
Conforme orientação constante da notificação para exercício do direito de audição, para fazer
prova do recurso ao crédito o sujeito passivo deveria apresentar, designadamente, cópia dos extractos
bancários que comprovassem a origem e movimentação daqueles montantes, não o tendo feito, pelo que
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não logrou demonstrar a origem daquele valor. Ora, para afastar a aplicabilidade da determinação
indirecta dos rendimentos nos termos do artigo 89º-A da LGT, o sujeito passivo estava obrigado a efectuar prova da origem da totalidade do montante que permitiu a manifestação de fortuna evidenciada,
sendo insuficiente demonstrar a proveniência de apenas parte daquele valor.
Pelo exposto, estão verificados os pressupostos legais a que se refere o artigo 89º-A da LGT para
a avaliação indirecta da matéria colectável do casal com relação aos anos de 2008 e 2009. Para esse
efeito, foram abertas as ordens de serviço n.º OI201102122 e OI201102123, respectivamente.
II.3. Caracterização do sujeito passivo
Trata-se de uma agregado familiar composto por marido e mulher que nos anos em causa declararam ter auferido rendimentos do trabalho dependente e rendimentos prediais, não estando registados para o exercício de qualquer actividade independente. À presente data não consta, no sistema
informático da DGCI, qualquer dívida à Fazenda Nacional em nome de qualquer um dos elementos
do agregado familiar.
[…]
IV. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS
INDIRECTOS
O n.º 1 do artigo 75º da LGT prescreve que se presumem verdadeiras e de boa fé as declarações
dos contribuintes apresentadas nos termos da lei. No entanto, essa presunção de veracidade cessa
quando “Os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem significativamente para menos, sem
razão justificativa, dos padrões de rendimento que razoavelmente possam permitir as manifestações de
fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo nos termos do artigo 89º-A.” (alínea d) do n.º 2 do artigo 75º
da LGT). Esse é um dos pressupostos elencados no artigo 87º da LGT que permitem à administração
fiscal o recurso à avaliação indirecta como forma subsidiária de determinação do rendimento sujeito
a tributação.
O facto de o sujeito passivo não ter demonstrado a proveniência do suprimentos efectuados à
sociedade Jorge Carvalho – Promoção Imobiliária, Lda. leva-nos a inferir que aquela manifestação
de fortuna, tal como é definida na tabela do n.º 4 do artigo 89º-A da LGT, traduz uma capacidade
contributiva que foi omitida à administração fiscal, pelo que cessa a presunção de verdade quantos
aos rendimentos dos anos de 2008 e 2009.
Legitimado o acto de recurso à avaliação indirecta do rendimento do casal, resta apurar o valor
da matéria colectável a fixar.
V. CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS
INDIRECTOS
Nos termos do n.º 4 do artigo 89º-A da LGT, o rendimento padrão correspondente ao valor dos
suprimentos efectuados é o seguinte:
Ano

Valor dos Suprimentos

Rendimento padrão

2008
2009

602.000,00
315.000,00

301.000,00
157.500,00

Não obstante o sujeito passivo ter feito prova da origem de uma parte dos suprimentos (€
496.000,00 em 2008 e € 125.000,00 em 2009), o método de determinação dos rendimentos por manifestações de fortuna permite fixar, no mínimo, o rendimento padrão resultante da aplicação da
percentagem prevista na tabela do n.º 4 do artigo 89º-A da LGT desconsiderando-se todos os outros
rendimentos declarados pelo sujeito passivo, podendo ser determinado rendimento superior se existirem indícios fundados de que ele foi obtido; não pode é ser fixado um rendimento inferior mesmo que
haja indícios de que assim foi.
Assim sendo, vai ser fixado o rendimento tributável do sujeito passivo no montante de € 301.000,00
para o ano de 2008 e de € 157. 5000,00 para o ano de 2009, a enquadrar na categoria G de IRS.
[…]
IX. DIREITO DE AUDIÇÃO
Através do oficio n.º 510.11029 de 2011-10-20 desta direcção de finanças, foi o sujeito passivo
notificado para, querendo, e nos termos do artigo 60º da LGT e artigo 60º do Regime Complementar
do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPI), exercer o direito de audição sobre o Projecto de
Correcções, tendo-lhe sido concedido o prazo de 10 dias para o fazer.
Em 2 de Novembro de 2011 deu entrada nestes serviços o exercício do direito de audição, através
do qual o sujeito passivo requer que seja mantido, com relação aos anos de 2008 e 2009, o rendimento
tributável constante das declarações de rendimentos por si apresentadas, uma vez que, dos factos e
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elementos de prova aportados aos autos, jamais se poderia ter fixado o rendimento tributável proposto
no Projecto de Correcções, alegando o seguinte:
O disposto no n.º 1 do artigo 75º da LGT terá sido excluído na acção inspectiva, tendo a administração fiscal concluído pelo recurso a métodos indirectos para a determinação da matéria tributável.
Apesar da presença de elementos que integram a previsão legal do disposto no n.º 1 do artigo 89º-A
da LGT, o sujeito passivo logrou demonstrar que é outra a fonte da manifestação de fortuna evidenciada, sendo ela a seguinte:
2.1. € 566.000,00 resultantes de verbas provenientes da sociedade Local - Sociedade de Construções, Lda.
2.2. € 60.000,00 resultantes de transferência efectuada por Maria José Antunes Pereira,
2.3. € 275 000,00 resultantes da alienação de um prédio efectuada pelo sujeito passivo no ano
de 2007.
O que perfaz o valor de € 901.000,00.
3. Pelo que resulta claro que o sujeito passivo comprovou, de forma clara e inequívoca, qual a
origem dos montantes entregues a título de suprimentos à sociedade Jorge Carvalho Promoção Imobiliária, Lda.
4. As aparentes manifestações de fortuna derivam de fonte não impositiva de declaração de rendimentos, concluindo-se que os rendimentos declarados pelo sujeito passivo nos anos de 2008 e 2009
correspondem, com rigor, à realidade, não sendo passíveis de correcção.
5. Se assim não for entendido pela administração fiscal, recai sobre ela o ónus da prova, nos
termos do n.º 1 do artigo 74º LGT.
Não obstante o facto de não terem sido apresentados novos elementos, será conveniente analisar
as considerações feitas pelo sujeito passivo:
1. O afastamento, por parte da administração fiscal, da presunção de verdade das declarações
do sujeito passivo, prevista no n.º 1 do artigo 75º da LGT, ocorreu porque se encontra verificada a
condição a que se refere a aliena d) do nº2 do mesmo normativo.
2. Nos termos do n.º 3 do artigo 89º-A da LGT é sobre o sujeito passivo que recai o ónus de provar
que é outra a fonte das manifestações de fortuna, e não sobre a administração fiscal. A esta cabe-lhe
apenas avaliar a prova apresentada.
3. Conforme havia sido referido no Projecto de Correcções, o sujeito passivo logrou demonstrar
a origem de € 621.000,00, dos quais € 561.000,00 têm como proveniência a sociedade Local – Sociedade de Construções Lda., e não € 566.000,00, conforme alega o sujeito passivo. De referir que o doc.
n.º 3 anexo à petição apresentada apenas justifica a origem de € 27.000,00 (cheque n.º 6047260911
emitido em 2008-05-07 pela sociedade ao sujeito passivo), não obstante no talão de entrega de valores ser feita referência a um depósito em numerário no montante de € 5.000,00, cuja origem não esta
comprovada.
4. Alega o sujeito passivo que a origem do montante de € 275.000,00, está no recebimento do
valor de venda de um prédio, ocorrida no ano de 2007. Ora, para que estivesse demonstrada a utilização dessa verba para a realização dos suprimentos nos dois anos seguintes, deveria o sujeito passivo
apresentar, nomeadamente, extractos bancários que evidenciassem a mobilização daqueles recursos a
favor da sociedade Jorge Carvalho – Promoção Imobiliária, Lda., não o tendo feito. Aliás, conforme foi
apurado no decurso da acção inspectiva, factos que se encontram registados em auto de declarações
do sujeito passivo prestadas em 2 de Junho de 2011, o valor restante teve como origem empréstimos
feitos pelos pais de Jorge Pereira Lopes de Carvalho, sem que tenha juntado prova desse facto.
5. Pelo exposto, não pode a administração fiscal considerar demonstrada a origem da totalidade
dos suprimentos efectuados pelo sujeito passivo à sociedade nos anos de 2008 e 2009. Consequentemente, e estando sujeita ao princípio da legalidade tributária, determinou o recurso à avaliação indirecta do rendimento tributável do sujeito passivo com base no critério definido no nº4 do artigo 89º-A
da LGT.
Assim sendo, e uma vez que o sujeito passivo não apresentou factos susceptíveis de alterar o
sentido de decisão constante do Projecto de Correcções, mantêm-se as correcções propostas.
[...]”
7 - No ano de 2008, foram efectuadas, pelos Recorrentes Jorge Pereira e Lucília Gonçalves, entregas à sociedade Jorge Carvalho – Promoção Imobiliária, Lda., nos montantes de 481.600,00 € e de
120.400,00 €, respectivamente — cfr. extractos da conta 25511 e 25512, de fls. 135 e 136 dos autos.
8 - No ano de 2009, foram efectuadas entregas pelos Recorrentes Jorge Pereira e Lucília Gonçalves, à sociedade Jorge Carvalho – Promoção Imobiliária, Lda., nos montantes de 252.100,00 € e de
62.900,00 €, respectivamente – cfr. extractos de conta 25511 e 25512, de fls. 135 e 136 dos autos.
9 - A administração tributária, no decurso da acção inspectiva, considerou comprovada a origem
de 496.000,00 €, com referência a entregas efectuadas em 2008, e € 125.000,00 €, com referência a
entregas efectuadas em 2009.
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10 - Em 02 de Novembro de 2007, os Recorrentes venderam, por escritura pública, outorgada
no Cartório Notarial Teresa Jácome Correia, pelo preço de 275.000,00 €, sociedade PATROINVESTE
– Sociedade Investimentos Imobiliários e Construção Civil, Lda. o prédio rústico denominado Cortinho
do Forno – Cfr. certidão de fls. 36 e 37 dos autos.
11 - Da referida escritura consta que “do preço devido eles vendedores receberam já a quantia de
cinquenta mil euros; os restantes duzentos e vinte e cinco mil euros, são pagos através do cheque que
lhes é entregue neste momento, de igual montante, com o número dois nove oito um quatro três sete
oito zero sete, sacado sobre o Banco Comercial Português, S.A., e datado de vinte e oito de Abril de
dois mil e oito”.
12 - Em 24.04.2008, a sociedade PATORINVESTE, LDA., emitiu a favor de Jorge Pereira Lopes
Carvalho o cheque n.º 0046713.9, sacado sobre o Banco Espírito Santo, no montante de 50.000,00 €
— cfr. fls. 38 dos autos.
13 - Em 18.06.2008, a sociedade PATORINVESTE, LDA., emitiu a favor de Jorge Pereira Lopes
Carvalho o cheque n.º 0046745.7, sacado sobre o Banco Espírito Santo, no montante de 25.000,00€
— cfr. fls. 39 dos autos.
14 - Em 02.07.2008, a sociedade PATORINVESTE, LDA., emitiu a favor de Jorge Pereira Lopes
Carvalho o cheque n.º 0049825.5, sacado sobre o Banco Espírito Santo, no montante de 75.000,00 €
— cfr. fls. 40 dos autos.
15 - Em 26.08.2008, a sociedade PATORINVESTE, LDA., emitiu a favor de Jorge Pereira Lopes
Carvalho o cheque n.º 0049856.5, sacado sobre o Banco Espírito Santo, no montante de 35.000,00 €
— cfr. fls. 41 dos autos.
16 - Em 28.11.2008, a sociedade PATORINVESTE, LDA., emitiu a favor de Jorge Pereira Lopes
Carvalho o cheque n.º 0049922.7, sacado sobre o Banco Espírito Santo, no montante de 20.000,00 €
— cfr. fls. 42 dos autos.
17 - Em 23.05.2009, a sociedade PATORINVESTE, LDA., emitiu a favor de Jorge Pereira Lopes
Carvalho o cheque n.º 0057637.0, sacado sobre o Banco Espírito Santo, no montante de 20.000,00 €
- cfr. fls. 43 dos autos.
18 - Em 21 de Novembro de 2011, o Director de Finanças de Braga lavrou decisão final, para
cada um dos anos (2008 e 2009), nos termos que constam de fls. 137 e 138, que aqui se dão por reproduzidos.
3. No presente recurso está em causa apenas o interposto pelo Director de Finanças de Braga, dado
que, quanto ao recurso que fora interposto por Jorge Pereira Lopes Carvalho e Lucília Gonçalves Dias,
do despacho de fls. 266 (que julgou deserto o recurso que os mesmos tinham interposto da sentença),
foi ordenada a «convolação» para a reclamação prevista no art. 688º do CPC, e dado que tal reclamação
foi já antecedentemente apreciada.
Fica, assim, prejudicada a pronúncia do MP nesta parte.
4.1. A sentença julgou parcialmente procedente o recurso judicial (deduzido por Jorge Pereira
Lopes Carvalho e Lucília Gonçalves Dias da decisão do DDF de Braga, de 22/11/2011, que lhes fixou
o rendimento colectável, por métodos indirectos, para efeitos de
IRS, a enquadrar na categoria G, relativamente aos anos de 2008 e 2009, nos montantes de
301.000,00 Euros e 157.500,00 Euros, respectivamente).
E enunciando como questões a decidir as que se prendem (i) com a verificação dos pressupostos
para a determinação da matéria colectável, nos termos do disposto no art. 89º-A da LGT e (ii) com o
alegado excesso de quantificação do rendimento tributável, a sentença conclui, em síntese:
a) Quanto à verificação dos pressupostos para avaliação da matéria colectável pelo método previsto no n.º 4 do art. 89º-A da LGT
- Nos termos do disposto na alínea d) do art. 87º e nos nºs. 1 e 4 do art. 89º-A, ambos da LGT é
possível efectuar a avaliação indirecta, se o contribuinte não tiver apresentado declaração de rendimentos
e evidenciar uma das manifestações de fortuna indicadas no n.º 4 do art. 89º-A ou se o contribuinte tiver
apresentado declaração de rendimentos, mas existir uma desproporção superior a 50%, para menos,
entre os rendimentos declarados e os rendimentos padrão indicados no mesmo n.º 4.
- Do índice 5 da tabela prevista no nº4 [introduzido pela Lei n.º 107-B/2003, de 31/12 (OE 2004)]
decorre que, no caso de suprimentos e empréstimos feitos no ano em causa, de valor igual ou superior
a 50.000,00 €, o rendimento padrão é de 50% do respectivo valor anual.
- À AT cabe (nº 1 do art. 74º da LGT e n.º 1 do art. 342º do CCivil) provar o facto que, segundo
a lei, constitui uma manifestação de fortuna e ao sujeito passivo cabe o ónus de provar que os rendimentos declarados correspondem à realidade e que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do
acréscimo do património ou da despesa efectuada.
- No caso, atendendo à factualidade provada, é de concluir que a AT provou a manifestação de
fortuna e os recorrentes não lograram demonstrar não só a existência dos meios financeiros, mas também
da sua mobilização para a aquisição das manifestações de fortuna evidenciadas, ou seja, não lograram
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demonstrar a totalidade das fontes de rendimento que lhes permitiram evidenciar as manifestações de
fortuna consubstanciadas nos suprimentos à sociedade “Jorge Carvalho — Imobiliária, Lda.”.
- Pelo que é legítimo o recurso, por parte da AT, à determinação da matéria tributável por métodos
indirectos, nos termos do art. 89º-A da LGT, sendo que a justificação parcial do montante que permitiu
a manifestação de fortuna não obsta à aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que
permitiram tal manifestação de fortuna (cfr. o ac. do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do
STA, de 19/5/2010, rec. n.º 0734/09).
b) Quanto ao excesso de quantificação do rendimento tributável
- Embora a justificação parcial do montante que permitiu a manifestação de fortuna não afaste
a fixação do rendimento tributável ao abrigo do disposto no art. 89º-A da LGT, também é certo que
a justificação parcial não pode deixar de ser considerada na quantificação da matéria colectável por
métodos indirectos (cfr. o citado acórdão do Pleno do STA).
- A norma constante do citado n.º 4 do art. 89º-A, quando está em causa a determinação e quantificação do rendimento sujeito a IRS, deve considerar-se norma de incidência objectiva de IRS, devendo
aplicar-se a proibição de presunções legais absolutas de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva (como prevê o art. 73º da LGT as presunções consagradas nas normas de incidência
tributária admitem sempre prova em contrário).
- Por isso, não pode deixar de ser reconhecido ao contribuinte o direito de provar o manifesto
excesso de quantificação, pela demonstração de que o seu rendimento tributável não pode ser igual ao
rendimento padrão que a lei fixa ou presume, na medida em que logrou demonstrar a proveniência de
parte do montante que permitiu a manifestação de fortuna e esse montante não está sujeito a tributação
como rendimento para efeitos de IRS.
- Solução diferente conduziria à violação dos princípios constitucionais da igualdade, da capacidade contributiva e da tributação dos rendimentos reais.
E também, a natureza subsidiária da avaliação indirecta (art. 85º, n.º 1 da LGT) e a regra de que
se aplicam à avaliação indirecta as regras da avaliação directa (art. 85º, n.º 2) parecem ser no sentido de
que a justificação parcial feita pelo contribuinte terá de se reflectir na fixação do rendimento a sujeitar
a imposto, até porque o art. 89º-A, n.º 4 da LGT admite o carácter supletivo do recurso ao rendimento
padrão (admite expressamente o afastamento da tributação do montante determinado pelo “rendimento
padrão” quando existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no art. 90º, que permitam à AT fixar rendimento superior).
- Perante não apenas indícios mas factos provados que motivem a fixação de rendimento inferior,
a AT não poderá deixar de actuar em conformidade, sendo que tem sido esse o entendimento da mais
recente doutrina e da jurisprudência do STA.
- No caso, tendo a AT aceite a justificação parcial do valor que permitiu a manifestação de fortuna,
no montante de 621.000,00 €, não pode ignorar essa mesma justificação para efeitos de quantificação
do rendimento tributável, sob pena de excesso de quantificação. Pelo que, deveria ter considerado 50%
do valor dos suprimentos deduzido dos montantes que permitiram, em parte, a manifestação de fortuna.
- E não o tendo feito, necessário se torna concluir que há excesso na quantificação, estando a decisão
do Sr. Director de Finanças de Braga, no que a este aspecto respeita, ferida do vício de violação de lei,
que acarreta a sua anulabilidade, nos termos do art. 135º do CPA, aplicável ex vi art. 2º, alínea c), da
LGT e art. 2º, alínea d) do CPPT (tal como o acto de liquidação, também o acto de fixação da matéria
colectável, por definir uma quantia, é naturalmente divisível, sendo-o também juridicamente, por a lei
prever a possibilidade de anulação parcial daqueles actos - o art. 100º prevê a procedência parcial de
meios processuais impugnatórios).
4.2. É contra o entendimento quanto à questão do excesso de quantificação do rendimento tributável que o recorrente DDF se insurge.
Na tese do recorrente, a sentença assenta numa errada interpretação do art. 89º-A da LGT, pois
que a intenção do legislador não é a de considerar, na aplicação da tabela do n.º 4 desse art. 89º-A,
outro valor de suprimentos evidenciados que não seja o seu valor total, sendo irrelevante, para efeitos
de quantificação da matéria colectável, qualquer justificação parcial dos mesmos, até porque o método
de tributação ali previsto pressupõe, por definição, a tributação de um rendimento cuja existência é
fortemente indiciada, a partir de factos típicos como as manifestações de fortuna, mas cuja fonte ou
natureza, assim como a sua quantidade, são desconhecidos, não sendo essas manifestações de fortuna
factos tributários (se assim fosse, estaríamos perante uma tributação directa da despesa, e não é esse o
caso da norma em apreço). Ou seja, as manifestações de fortuna são factos indiciadores de fraude ou
evasão fiscais quando se verifica a desproporção com o rendimento declarado nos termos expressamente previstos na lei e o contribuinte, ao justificar parte de tais manifestações de fortuna, não está a
justificar parte do rendimento que se presume a partir da referida tabela, pois muito embora o cálculo
do rendimento padrão seja proporcional ao valor das manifestações de fortuna, o objectivo daquele
método de tributação é o de tributar ingressos de rendimento que tenham escapado à devida tributação,
com vista a uma aproximação da realidade contributiva.
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Na falta de outros indícios que, nos termos do art. 90º da LGT permitam à AT apurar matéria
colectável em montante superior, a situação tributária do contribuinte é apurada exclusivamente com
base no rendimento padrão resultante da referida tabela e nunca em montante inferior, ainda que aquele
justifique parte da manifestação de fortuna, pois que subjacente ao método de tributação previsto no
art. 89º-A da LGT está o desconhecimento da real capacidade contributiva do contribuinte e uma justificação parcial da manifestação de fortuna não afasta o desconhecimento da realidade tributária global
do contribuinte, para efeitos de IRS, não afastando, por isso, a presunção de fraude e evasão fiscal e a
consequente aplicação do padrão de rendimento apurado a partir da tabela do n.º 4 do art. 89º-A da LGT,
para a qual a lei não prevê qualquer redução (o art. 89º-A tem, também, uma certa vocação sancionatória
sobre comportamentos que impedem a AT de aceder à capacidade contributiva real dos contribuintes,
tributando-os pelo rendimento padrão correspondente, fixado na tabela, sem mais considerações).
E porque a presunção de um rendimento padrão, contida no dito art. 89º-A é uma presunção ilidível,
através da prova da origem da totalidade dos fluxos financeiros que suportaram a totalidade do valor
da manifestação de fortuna evidenciada (nº 3 do mesmo normativo), não existe, nesta interpretação da
lei, qualquer violação ao princípio da igualdade tributária, pois das regras da experiência não decorre
qualquer relação inversamente proporcional entre o montante de manifestação de fortuna justificado
e o montante de rendimento que possa ter escapado à devida tributação, pois quer exista ou não uma
justificação parcial, o que persiste é, ainda assim, o desconhecimento da realidade tributária global do
contribuinte.
Acresce que o entendimento contido no acórdão do STA de 19/5/2010, acolhido na sentença,
não tem aplicabilidade ao caso em presença pois reporta-se a factos tributáveis anteriores à alteração
introduzida ao n.º 3 do art. 89º-A da LGT pela Lei n.º 55-B/2004, de 30/12 (OE 2005), o qual passou a dispor que, “verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f), do
artigo 87º, cabe ao sujeito a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados
e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo
evidenciados.” Ou seja, o legislador, ao deixar de fazer referência expressa naquele dispositivo legal
à herança ou doação, rendimentos que o contribuinte não esteja obrigado a declarar, utilização do seu
capital ou recurso ao crédito, tal como vigorava na redacção anterior àquela alteração, terá pretendido
atingir a real capacidade contributiva evidenciada com a aquisição da manifestação de fortuna através
da prova de todos os recursos financeiros mobilizados para a aquisição da totalidade da manifestação
de fortuna, na base da qual é calculado o rendimento padrão, aprofundando o propósito de combate à
evasão e fraude fiscais subjacente ao art. 89º-A da LGT.
4.3. Da análise das conclusões das alegações de recurso (que delimitam o objecto e âmbito do
recurso – n.º 3 do art. 684º do CPC), resulta, portanto, que a questão a decidir e prende com o sentido
e alcance dado pela sentença recorrida ao art. 89º-A da LGT.
Vejamos.
5.1. O art. 89º-A da LGT (sendo inócuas, no caso, as alterações e/ou aditamentos introduzidos
nos seus nºs. 3, 5, 10 e 11 pelas Leis nºs. 19/2008, de 21/4, 64-A/2008, de 31/12 e 94/2009, de 1/9),
dispõe, no que aqui interessa, que «Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a
declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela
prevista no n.º 4 ou quando o rendimento líquido declarado mostre uma desproporção superior a 50%,
para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela».
Por sua vez, o n.º 2 do mesmo artigo estabelece que, entre as manifestações de fortuna previstas na
tabela supra referida estão os suprimentos e empréstimos (de valor igual ou superior a € 50.000,00) efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por qualquer elemento do seu agregado familiar.
Por último, determina o n.º 3 também do mesmo normativo que «Verificadas as situações previstas
no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f) do n.º 1 do art. 87º, cabe ao sujeito passivo a prova de que
correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de
fortuna evidenciadas, ou do acréscimo de património ou da despesa efectuada».
Como se disse, não vem questionada a sentença na parte em que considerou que a justificação
meramente parcial do montante que permitiu a “manifestação de fortuna” não afasta a aplicabilidade
da determinação indirecta dos rendimentos globais que permitiram tal manifestação de fortuna. Ou
seja, não se questiona que o rendimento padrão sirva, numa primeira fase, para verificar se ocorrem os
pressupostos legais para o recurso a métodos indirectos de determinação do rendimento tributável.
Vem, porém, questionada a interpretação de que a justificação parcial das manifestações de fortuna releva para a fixação do rendimento sujeito a tributação como incremento patrimonial em sede
de IRS.
No caso, provou-se que os recorridos justificaram parcialmente a manifestação de fortuna, no
montante de 621.000,00 € (496.000,00 € relativos ao ano de 2008 e 125.000,00 € relativos ao ano de
2009), que a AT desconsiderou na fixação do rendimento padrão tributável em cada um desses anos.
A questão é, portanto, a de saber se a AT deveria ter considerado 50% do valor dos suprimentos
deduzido dos montantes que permitiram, parcialmente, a manifestação de fortuna.
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A tese do recorrente, que corresponde à interpretação estritamente literal do art. 89º-A, n.º 4, da
LGT, é, como se viu, a de que a lei apenas prevê a possibilidade de afastamento do valor determinado
tendo por referência o “rendimento padrão” nos casos em que a AT fixe rendimento superior, de acordo
com os critérios previstos no art. 90º da LGT.
Ora, entende-se, tal como ficou consignado no citado acórdão do Pleno (de 19/5/2010, rec.
n.º 0734/09), outra é a solução imposta pelo espírito do sistema, conformado pelos princípios constitucionais e legais pertinentes atendendo à natureza das normas em causa.
Com efeito, como ali se exara, «já assim não é no que respeita à fixação do rendimento sujeito a
tributação como incremento patrimonial em sede de IRS, onde a justificação parcial há-de relevar para
a fixação presuntivo do montante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a imposto.
Embora se tenha presente (...) que a solução perfilhada é a que resulta literalmente da letra do
n.º 4 do artigo 89º-A da LGT, que apenas prevê de forma expressa a possibilidade de afastamento do
valor determinado tendo por referência o “rendimento padrão” quando a administração tributária
fixar rendimento superior, de acordo com os critérios fixados no artigo 90º, entende-se, contudo, ser
outra a solução imposta pelo espírito do sistema, conformado pelos princípios constitucionais e legais
pertinentes atendendo à natureza das normas em causa.
Assim, no que à natureza das normas em causa respeita, parece dever entender-se que as normas
previstas no nº4 do artigo 89º-A da Lei Geral Tributária são, nesta segunda fase (em que em causa está
a determinação e quantificação do rendimento sujeito a IRS), normas de incidência objectiva de IRS,
integrantes da norma contida na alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do respectivo Código (neste sentido,
JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos, Coimbra, 2007, pp. 368/369, nota 415), ou, pelo menos, normas que densificam e concretizam
aquelas e, como tais, sujeitas a idênticas regras e princípios.
Ora, se assim é, então ter-se-á de considerar ser-lhes aplicável a proibição de presunções legais
absolutas de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva (neste sentido, JOSÉ
CASALTA NABAIS, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, Almedina, 1998, em especial
pp. 497/498), que, no plano da lei ordinária, o artigo 73º da LGT ao dispor que «as presunções consagradas nas normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário», expressamente
consagra.
Não pode, pois, deixar de ser reconhecido ao contribuinte o direito de provar o manifesto excesso
dessa quantificação, pela demonstração de que o seu rendimento tributável não pode ser igual ao rendimento padrão que a lei fixa ou presume, na medida em que logrou demonstrar a proveniência de parte
do montante que permitiu a manifestação de fortuna e esse montante não está sujeito a declaração e
tributação como rendimento para efeitos de IRS. Impedir o contribuinte de fazer essa prova ou defender que não se pode dar qualquer relevância à demonstração da proveniência parcial do rendimento
utilizado na manifestação da fortuna, argumentando que a quantificação tem, necessariamente, de ser
aquela que resulta da aplicação de um critério estritamente legal e que parte de uma ficção ou presunção de um determinado rendimento sujeito a tributação (rendimento padrão), constituiria, desde logo,
uma clara e directa violação do artigo 73º da LGT pois que sendo a situação em apreço uma daquelas
que bule com a incidência objectiva de IRS, há que dar à parte desfavorecida com esta presunção a
possibilidade de a ilidir, mediante prova em contrário (nº2 do artigo 350º do Código Civil).
Acresce que a solução a que conduziria o não relevo da justificação parcial da manifestação de
fortuna, levaria a tributar de forma igual situações diversas e para as quais a Constituição parece
impor tratamento tributário diverso, em conformidade com os princípios da igualdade, da capacidade
contributiva e da tributação dos rendimentos reais.
De facto, mal se compreenderia, à luz dos referidos princípios, que, perante contribuintes relativamente aos quais se verificassem os pressupostos legais do recurso à avaliação indirecta por “sinais
exteriores de riqueza” e que tivessem adquirido imóveis de valor idêntico, o contribuinte que nada
justificou fosse tributado em sede de categoria G de IRS por montante exactamente igual ao contribuinte
que justificou que parte significativa da fonte do acréscimo patrimonial não justificado lhe adveio do
recurso a um empréstimo bancário, acrescendo, ainda que o montante obtido por via do empréstimo
bancário acabaria também por ser tributado, não obstante tratar-se comprovadamente de montante
não sujeito a tributação em sede de IRS.»
Ora, a interpretação sustentada, no caso presente, pela recorrente Fazenda Pública, conduziria,
inevitavelmente, a um tratamento grosseiramente igualitário de situações diversas e bem assim autorizaria e validaria «a tributação de rendimentos que, comprovadamente, não estão sujeitos a tributação
em sede de IRS, razões pelas quais deve ser rejeitada sob pena de afronta aos princípios da igualdade,
da capacidade contributiva e da tributação dos rendimentos reais (Cfr., o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 348/97, de 29 de Abril de 1997, que julgou inconstitucional, por violação do princípio
da igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição, a norma do § 2 do artigo 14º do Código do
Imposto de Capitais, na parte em que não permite a elisão de onerosidade dos mútuos efectuados pelas
sociedades a favor dos respectivos sócios e respectiva anotação de CASALTA NABAIS, que convoca
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também o princípio da capacidade contributiva para defesa de que a predita norma também é inconstitucional em si mesma, na medida em que permite a tributação de situações sem qualquer suporte na
capacidade contributiva - «Presunções Inilidíveis e Princípio da Capacidade Contributiva: Acórdão
n.º 348/97, processo n.º 63/96», Fisco, n.º 84/85, Setembro/Outubro 1998, ano IX, pp. 85/95).
Tenha-se, finalmente em conta que a natureza subsidiária da avaliação indirecta (artigo 85º
n.º 1 da LGT) - de que, ao menos na perspectiva do legislador (cfr. a alínea d) do n.º 1 do artigo 87º
da LGT), a avaliação por sinais exteriores de riqueza comunga -, e bem assim a regra segundo a qual
à avaliação directa se aplicam, sempre que possível e a lei não prescreva em sentido diferente, as
regras da avaliação directa (artigo 85º n.º 2 da LGT) parecem igualmente militar no sentido de que a
justificação parcial feita pelo contribuinte do acréscimo patrimonial há-de reflectir-se na fixação do
rendimento a sujeitar a imposto, tanto mais que o n.º 4 do artigo 89º-A da LGT expressamente admite
o afastamento da tributação do montante determinado pelo “rendimento padrão” quando existam
indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90º, que permitam à administração
tributária fixar rendimento superior, o que permite afirmar o carácter supletivo do recurso ao rendimento padrão, ao menos na perspectiva da Administração tributário.
Ora, se assim é para a Administração tributária, perante meros indícios, embora fundados e consonantes com critérios legalmente definidos, não se vê que deva ser de outro modo quando a situação
seja a inversa e o contribuinte disso já faça prova.
É que, julgamos que também no plano procedimental tributário, o princípio do Estado de Direito
Democrático (artigo 2º da Constituição da República) postula esse justo equilíbrio, essa paridade
de posições jurídicas recíprocas, nas situações em que não se vislumbra que um interesse público de
especial relevo imponha solução diversa (cfr., sobre o tema em geral, PEDRO MACHETE, Estado de
Direito Democrático e Administração Paritária, Coimbra, Almedina, 2007).
Diga-se finalmente que a solução propugnada é a sustentada pela mais recente doutrina que ex
professo tratou a questão (cfr. JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, A Tributação Presuntiva do Rendimento:
Um Contributo para Reequacionar os Métodos Indirectos de Determinação da Matéria Tributável,
Coimbra, Almedina, Abril 2010, pp. 301/305), o que não deve deixar de ser salientado.
Os argumentos supra expostos conduzem, assim, a que se entenda que a justificação parcial,
embora não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no artigo 89º-A da LGT não
pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que vai ser determinado por
esse método, entendendo-se que a quantificação do rendimento tributável da recorrente deve ser igual a
20% do valor de aquisição deduzido do montante do empréstimo bancário que demonstrou ter efectuado
para a aquisição do imóvel em questão, já que este montante não está, nem pode estar, sujeito a IRS,
não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento sujeito a tributação.»
Ora, afigura-se-nos ser de acolher inteiramente esta fundamentação, não se vendo que na alegação
da recorrente sejam aduzidas razões legais que infirmem decisivamente tal interpretação.
Nomeadamente e ao invés do sustentado pelo recorrente, não se vê que a alteração introduzida ao
n.º 3 do art. 89º-A da LGT pela Lei n.º 55-B/2004, de 30/12 (deixando de se fazer expressa à herança
ou doação, rendimentos que o contribuinte não esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital ou
recurso ao crédito, tal como vigorava na redacção anterior àquela alteração), determine entendimento
diverso, nomeadamente que com tal alteração o legislador terá pretendido atingir a real capacidade
contributiva evidenciada com a aquisição da manifestação de fortuna através da prova de todos os
recursos financeiros mobilizados para a aquisição da totalidade da manifestação de fortuna, na base da
qual é calculado o rendimento padrão, aprofundando o propósito de combate à evasão e fraude fiscais
subjacente ao art. 89º-A da LGT.
Por um lado, continua ali a prever-se que o sujeito passivo possa comprovar a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo patrimonial, apenas se tendo deixado de especificar as várias formas
que tal comprovação podia assumir.
Mas, por outro lado, como aponta o citado aresto acima parcialmente transcrito, e como de novo se
acentuou no acórdão do Pleno desta Secção, de 5/7/2012, rec. n.º 358/12, que relatámos, é de entender
que as normas previstas no n.º 4 do art. 89º-A da LGT são «nesta segunda fase (em que em causa está
a determinação e quantificação do rendimento sujeito a IRS), normas de incidência objectiva de IRS,
integrantes da norma contida na alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do respectivo Código», devendo destacar-se, como aponta João Sérgio Ribeiro, a «necessidade de afastar as «presunções absolutas em matéria de
incidência, como é claramente a determinação da matéria tributável. Com efeito, a determinação desta
enquanto expressão quantitativa do facto tributário - através da consideração dos preceitos que definem a
realidade a medir rendimento), da unidade de medida (valor monetário), e dos próprios critérios jurídicos a
que deva obedecer a medição - concorre indubitavelmente para a delimitação da incidência do imposto.» (1)
E, com efeito, como se salienta no dito aresto de 5/7/2012, «apesar da interligação existente
entre os mecanismos da avaliação indirecta e das manifestações de fortuna, trata-se de mecanismos
distintos e independentes, tendo estes últimos um carácter residual dado que, como acentua o mesmo
autor, «para se qualificar um determinado rendimento como acréscimo patrimonial não justificado,
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é imperativo desconhecer-se a natureza da fonte desse rendimento. Assim sendo, sempre que a fonte
do rendimento é identificada, deixamos de estar no âmbito das manifestações de fortuna. Podemos
ainda estar no domínio da avaliação indirecta propriamente dita, se estiver em causa um rendimento
de determinada categoria do IRS, cuja declaração tenha sido defraudada, mas não no domínio das
manifestações de fortuna, que, repita-se, pressupõem o desconhecimento da fonte do rendimento.»
Ora, esta natureza residual reforça a necessidade de permitir a ilisão, ainda que parcial, da
presunção de um determinado rendimento à luz do mecanismo das manifestações de fortuna. Como
nos parece claro, se o sujeito passivo demonstra, ainda que parcialmente, a origem do rendimento
que lhe é imputado, não mais se pode, face ao recorte residual do mecanismo em causa, sustentar a
sua aplicação, pelo menos no que respeita a essa parcela, uma vez que a fonte do rendimento passa
a ser conhecida.
Entendemos que essa ilisão da presunção em que assenta o mecanismo das manifestações de
fortuna pode decorrer quer da acção do sujeito passivo, demonstrando a origem do rendimento, quer
através da acção da própria administração em sede de avaliação indirecta, por ocasião da aplicação
dos elementos constantes do art. 90º da LGT. Aliás, é por isso mesmo que à luz do artigo 89º-A, nº4,
quando através da avaliação indirecta se determina um rendimento superior ao que decorre da aplicação do mecanismo das manifestações de fortuna, aquele deve prevalecer sobre este. Isso explica-se
pelo facto de, por ser possível aplicar a avaliação indirecta e os elementos do artigo 90º, se conhecer
a origem do rendimento, caindo, por consequência, os requisitos de aplicação das manifestações de
fortuna que implicam necessariamente, como já, com uma certa insistência, se salientou, o desconhecimento da fome do rendimento.»
E no sentido da aplicação, no caso, da proibição da citada presunção legal absoluta de rendimentos
também se pronuncia Casalta Nabais, em anotação ao citado acórdão do Pleno do STA, de 19/5/2010,
ao afirmar que «A consideração como rendimento dessa parte da manifestação de fortuna significa
que a presunção de rendimento em causa não seria susceptível de ser afastada, o que viola o disposto
no art. 73º da LGT que impõe o carácter relativo às presunções respeitantes à incidência tributária.
Pois, tendo a presunção de rendimento concernente à parte da manifestação de fortuna suportada pela
contracção do empréstimo bancário sido efectiva e eficazmente afastada pelo contribuinte, insistir na
tributação em IRS desse rendimento presumido briga directamente com aquela norma legal». (2)
Acresce que, para os efeitos previstos no mencionado art. 73º e no art. 64º do CPPT, deve entender-se, como também aponta o Cons. Jorge de Sousa (3) que a referência a normas de incidência é utilizada na acepção lata (as que «definem o plano de incidência, ou seja, o complexo de pressupostos de
cuja conjugação resulta o nascimento da obrigação de imposto, assim como os elementos da mesma
obrigação») e não apenas na acepção mais restrita (normas que indicam o sujeito passivo e a definição
da matéria colectável, sem abranger a sua determinação). E porque as presunções em matéria de incidência tributária podem ser explícitas mas «também podem estar implícitas em normas de incidência,
designadamente de incidência objectiva», quando se consideram como constituindo matéria tributável
determinados valores, é de entender que «... as normas que ficcionam valores para efeitos de determinar a medida dos rendimentos contêm presunções implícitas, já que não se pode aceitar, à face do
princípio constitucional da igualdade, que se queiram tributar rendimentos inexistentes; por isso, as
ficções de valores de matéria tributável foram introduzidas na lei no pressuposto de que correspondem
à realidade os valores determinados por via de presunção. (…) Pode tributar-se com base em ficções
de rendimentos, quando a lei os presume, mas só se pode fazê-lo porque se presume que os valores dos
rendimentos ficcionados são os que correspondem à realidade, admitindo-se «sempre» a prova de que
há dissonância entre os rendimentos ficcionados e a realidade.»
5.2. E nem se diga que esta interpretação estará a consentir a evasão fiscal que a lei justamente
pretende travar por meio do mecanismo legal do art. 89º-A da LGT, porquanto, o rendimento padrão
taxativamente previsto é um rendimento presumido na suposição da existência de evasão fiscal fortemente
indiciada por manifestações de fortuna em franca discrepância com os rendimentos declarados.
É que, ao aceitar-se a relevância de rendimento cuja fonte é identificada e conhecida não se vê
que possa falar-se, neste estrito âmbito, em evasão fiscal.
Acresce referir, ainda, que a própria natureza das normas em causa (relativas à incidência objectiva
do imposto), bem como a proibição constitucional de presunções legais absolutas de rendimentos (derivada do princípio da capacidade contributiva, da interpretação conforme aos princípios da igualdade,
da capacidade contributiva, da tributação dos rendimentos reais) não podem deixar de levar àquela
interpretação sendo que, como ressalta da citada anotação de Casalta Nabais, embora, nos casos em que
é justificada apenas parte da correspondente manifestação de fortuna, com a tributação da totalidade
do rendimento se pudessem atenuar as consequências da má solução legal (traduzida em considerar
rendimento padrão um rendimento inferior ou muito inferior à correspondente manifestação de fortuna)
uma tal tentativa de correcção da solução legal é que extravasaria a tarefa que cabe ao aplicador da
lei, sobretudo nos domínios que integram a reserva de lei parlamentar como é, indiscutivelmente, o da
incidência dos impostos.
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6. Em suma, perante tudo o exposto e porque, no caso, os recorridos justificaram parcialmente
(o que a AT aceita) o valor que permitiu a manifestação de fortuna, no montante de 621.000,00 €, a
mesma AT não podia ignorar essa justificação para efeitos de quantificação do rendimento tributável,
sob pena de excesso de quantificação.
Pelo que deveria ter considerado 50% do valor dos suprimentos deduzido dos montantes que
permitiram, em parte, a manifestação de fortuna, como se decidiu na sentença recorrida.
Improcedem, portanto, as Conclusões deste recurso interposto pelo recorrente Director Distrital
de Finanças de Braga.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
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reclamação que, ao abrigo do artigo 276º do CPPT, efectuou da decisão da Coordenadora da Secção
de Processo Executivo de Aveiro do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP (IGFSS)
que lhe indeferiu a arguição de nulidade decorrente da falta de citação para o processo de execução
n.º 0101200601271229 e apensos instaurada contra Socecar – Secagem e Preparação de Bacalhau, SA,
e contra si revertida.
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Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Contrariamente àquele que foi o entendimento vertido na Sentença recorrida, é manifesto que,
no caso sub judice, ocorreu uma nulidade insanável por falta de citação do ora Recorrente.
b) Conforme vem mencionado na Sentença recorrida, estando em causa, no caso em apreço, uma
situação de efectivação de responsabilidade subsidiária, a Secção de Processo Executivo de Aveiro
do “IGFSS, I.P.” deveria ter procedido, por imposição legal, à citação pessoal do ora Recorrente (cfr.
art. 191º - 3 do CPPT, aplicável ao caso em apreço ex vi do disposto no art. 6º do Decreto-Lei n.º 42/2001,
de 09 de Fevereiro).
c) Dispõe o art. 192º - 1 do CPPT (aplicável ao caso em apreço ex vi do disposto no art. 6º do
Decreto-Lei n.º 42/2001, de 09 de Fevereiro) que “as citações pessoais são efectuadas nos termos do
Código de Processo Civil”.
d) Tendo a Secção de Processo Executivo de Aveiro do “IGFSS, I.P.” optado, no caso sub judice,
pela citação através de entrega ao citando (ora Recorrente) de carta registada com aviso de recepção
(cfr. art. 233º-2/b do CPC), as formalidades a que a mesma deveria obedecer estão estabelecidas, designadamente, nas alíneas do art. 236º do mesmo diploma legal.
e) Uma vez que, conforme vem dado como provado na Sentença recorrida, as cartas através das
quais foi tentada a citação do ora Recorrente não foram sequer entregues (tendo sido devolvidas à
Secção de Processo Executivo de Aveiro do “IGFSS, I.P.” após ter sido deixado aviso ao destinatário),
deveriam ter sido oficiosamente promovidas as diligências que se mostrassem adequadas à efectivação da regular citação pessoal do ora Recorrente e à rápida remoção das dificuldades que obstassem à
realização desse acto, conforme dispõe o art. 234º-1 do CPC.
f) Todavia, tal não veio a suceder, tendo sido violado, dessa forma, o disposto nos arts. 191º - 3 e
192º - 1 do CPPT (aplicáveis ao caso em apreço ex vi do disposto no art. 6º do Decreto-Lei n.º 42/2001,
de 09 de Fevereiro), e nos arts. 233º, 234º-1 e 236º-5 do CPC.
g) O entendimento que vem vertido na Sentença recorrida, para além de padecer de evidente
contradição de termos, está eivado de erros manifestos.
h) Perante a frustração da citação por carta registada com aviso de recepção, deveria a Secção de
Processo Executivo de Aveiro do “IGFSS, I.P.” ter promovido essa mesma citação através de contacto
pessoal de funcionário com o ora Recorrente (cfr. art. 239º-1 do CPC).
i) Se essa citação através de contacto pessoal de funcionário com o ora Recorrente viesse a revelar-se impossível de concretizar em virtude de este se encontrar em parte incerta, a Secção de Processo
Executivo de Aveiro do “IGFSS, I.P.” deveria então promover a citação edital.
j) Conforme resulta do teor da própria Sentença recorrida, a Secção de Processo Executivo de
Aveiro do “IGFSS, I.P.” não promoveu nenhuma dessas diligências.
k) Muito embora dê como assente que, nos casos de responsabilidade subsidiária, “a citação será
pessoal” e “é feita nos termos do CPC”, a Sentença recorrida olvida a obrigatoriedade de realização de
todas as supra referidas diligências.
i) Por outro lado, é manifesto que a pretensa falta de comunicação à Segurança Social, por parte
do ora Recorrente, da alteração da sua residência, não tem a consequência que lhe é atribuída na Sentença recorrida.
m) Contrariamente ao que sucede relativamente à alteração do domicílio fiscal (em que o não
cumprimento da obrigação de participação dessa alteração faz com que não seja oponível à Administração Tributária a não recepção da correspondência enviada para o domicílio fiscal entretanto alterado),
não existe qualquer dispositivo legal que, no que respeita à mudança do domicílio “constante da base
de dadas da Segurança Social”, preveja a não oponibilidade a esta entidade da não recepção das cartas
que para aí sejam eventualmente envidadas.
n) De forma contrária ao que consta na Sentença recorrida, não tinha o ora Recorrente de demonstrar “que não chegou a ter conhecimento do acto por facto que não lhe era imputável”, uma vez que as
normas dos arts. 190º- 6 do CPPT e 195º-1/e do CPC não são aplicáveis ao caso em apreço.
o) Essas normas aplicam-se apenas aos casos em que a citação foi efectuada nos termos legalmente
previstos, o que manifestamente não sucedeu no caso sub judice.
p) Pelas razões supra expostas, a Sentença recorrida violou as normas dos artigos 191º-3, 192º-1
do CPPT, 233º, 234º-1, 236º-5 e 239º-1 do CPC, as quais deveriam ter sido interpretadas e aplicadas
com o sentido exposto nas presentes alegações e conclusões.
1.3. Nas contra-alegações, a recorrida conclui o seguinte:
1 - Foi correcto o entendimento vertido na douta sentença ora recorrida, no caso sub judice, não
ocorreu nulidade insanável por falta de citação.
2 - Decidiu bem, o tribunal ad quo ao pugnar pela improcedência da reclamação e ao considerar
que o ora recorrente não logrou ilidir, como lhe pertencia, a presunção de que não foi por culpa sua,
que a citação pessoal expedida através de carta registada com AR, não foi por si recepcionada (cfr.
art. 190º n.º 6 do CPC e 195.º, n.º 1, alínea e) do CPC).
3 - Motivo pelo qual, a sentença proferida deverá ser mantida e com isso se fará inteira justiça.
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1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do provimento do recurso
por ocorrer a arguida nulidade por falta de citação.
2. A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) Contra a sociedade “Socecar - Secagem e Preparação de Bacalhau, S.A.” foram instaurados o processo de execução fiscal n.º 0101200601271229 e apensos nºs 0101200601275801, 0101200701017730,
0101200701102559, 0101200801086057, 0101200801086065 0101200801161547, 0101200801161555,
0101200900029017 e 0101200900029025, por dívidas de Contribuições à Segurança Social dos anos
de 2002 a 2008 - cfr. fls. 30 a 34, 47, 48, 54 a 60, 65 a 68, 87 a 91 e 117 a 121 dos autos.
b) As dívidas mencionadas na alínea antecedente, no valor global de € 276 142,15, foram revertidas
contra o ora Reclamante - cfr. fls. 108 dos autos.
c) A citação do Reclamante para a execução n.º 0101200601271229 e apensos, enviada por carta
registada com aviso de recepção, datada de 30/07/2009, remetida para a Rua ……………………….., no
Porto, foi devolvida ao Exequente com a indicação pelos serviços postais de “Objecto não reclamado”
- cfr. fls. 111 a 113 dos autos.
d) Foi repetida a citação do Reclamante, por carta datada de 10/12/2009, registada com aviso de
recepção, remetida para a mesma morada mencionada na alínea antecedente, carta essa que foi igualmente
devolvida ao Exequente com a indicação de “Objecto não reclamado” - cfr. fls. 115 a 123 dos autos.
e) O Banco Santander Totta, por carta registada datada de 03/05/2011, informou o ora Reclamante
que, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0101200601271229, foi penhorado o seu depósito
bancário de € 8,46 - cfr. fls. 16 dos autos.
f) Em 20/05/2011 o ora Reclamante arguiu perante a Secção de Processo Executivo de Aveiro
do IGFSS a nulidade insanável decorrente da sua falta de citação para o processo de execução fiscal
n.º 0101200601271229 e apensos - cfr. fls. 124 a 129 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido.
g) A nulidade mencionada na alínea antecedente foi indeferida por despacho da Coordenadora
da Secção de Processo Executivo de Aveiro do IGFSS, datado de 01/02/2012 - despacho reclamado
-, que deu por reproduzidos os fundamentos constantes da informação n.º 21/2012, da qual se extrai,
além do mais, o seguinte:
“(…)
Foram enviadas a José Valente Cardoso Taveira da Mota, em 30/07/2009 e 10/09/2009, citações,
para o domicílio constante do cadastro da Segurança Social, dispondo para o efeito o n.º 1 do art. 38º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (doravante designado de CPPT), que a carta a
enviar para o efeito será registada com aviso de recepção.
Acrescentando o n.º 5 do art. 39º do mesmo diploma legal que: “Em caso de o aviso de recepção
ser devolvido ou não 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... presumindo-se
a notificação...”
Ora foi nestes termos que o mesmo foi citado!
Em consequência do exposto, não ocorre a falta de citação arguida.
Nestes termos e, em face do anteriormente explanado, somos de parecer da regularidade da citação e de os autos deverão prosseguir os seus ulteriores trâmites legais contra José Valentim Cardoso
Taveira da Mota” - cfr. fls. 131 a 133 dos autos.
h) A presente reclamação deu entrada no órgão de execução fiscal em 29/02/2012 - cfr. carimbo
aposto na p.i. a fls. 3 dos autos.
i) A partir de 12/02/2004 o domicílio fiscal do Reclamante constante da base de dados da Direcção
Geral dos Impostos passou a ser a Avenida ………………………, Gafanha da Nazaré - cfr. fls.161 a
166 dos autos.
j) Até 07/01/2010, a morada do ora Reclamante constante da base de dados da Segurança Social
era na Rua …………………..., no Porto - cfr. fls. 174 dos autos.
3. A execução por dívidas à segurança social da sociedade Socecar – Secagem e Preparação de
Bacalhau, SA reverteu contra o recorrente, tendo sido remetidas duas cartas registadas com aviso de
recepção para a morada que se encontrava registada no sistema informático da Segurança Social, a
citá-lo para a execução, as quais foram devolvidas pelo serviços postais com indicação de “objecto
não reclamado”.
Tendo conhecimento pelo Banco que a sua conta bancária foi penhorada à ordem do referido
processo, arguiu a nulidade por falta de citação, o que foi indeferido com fundamento em que, nos
termos do n.º 5 do artigo 39º do CPPT, se presume citado.
Dessa decisão deduziu reclamação judicial, tendo a sentença recorrida julgado improcedente a arguida nulidade por falta de citação, com o argumento de que o recorrente “não logrou
demonstrar que não chegou a ter conhecimento do acto por facto que não lhe era imputável”. Ou
seja, considerou-se que o recorrente não teve conhecimento do acto de citação por motivo que lhe
é imputável, uma vez que não comunicou à Segurança Social a alteração do seu domicílio fiscal,
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omissão que, nos termos do n.º 6 do artigo 190º do CPPT e alínea a) do n.º 1 do art. 195º do CPC,
impede que se considere existir falta de citação.
Contra essa decisão insurge-se o recorrente dizendo o seguinte: (i) como as cartas através das quais
foi tentada a citação não foram entregues, deveriam ter sido oficiosamente promovidas as diligências
que se mostrassem adequadas à efectivação da regular citação do ora recorrente e à rápida remoção das
dificuldades que obstassem à realização desse acto, conforme dispõe o art. 234º - 1 do CPC; (ii) deveria
ter sido promovida a citação por contacto pessoal, e se esta se revelasse impossível, em virtude de se
encontrar em parte incerta, deveria realizar-se a citação edital; (iii) não existe qualquer dispositivo legal
que, no que respeita à mudança do domicílio legal constante da base de dados da Segurança Social,
preveja a não oponibilidade a esta entidade da não recepção das cartas que para aí sejam eventualmente
enviadas (iv) o n.º 6 do artigo 196º do CPPT e o alínea e) do n.º 1 do CPC não se aplicam ao caso, dado
a citação não ter sido devidamente efectuada.
Vejamos em que medida tais argumentos convencem.
Prescreve o n.º 3 do artigo 191º do CPPT que, nos casos de efectivação da responsabilidade subsidiária, «a citação será pessoal»; o n.º 1 do artigo 192º do mesmo código preceitua que «as citações
pessoais são efectuadas nos termos do Código de Processo Civil»; e nos termos do artigo 233º deste
código, a citação é feita mediante a «entrega ao citando de carta registada com aviso de recepção»
ou «contacto pessoal do funcionário judicial com o citando», só sendo utilizada esta quando se frustra
aquela (art. 239º n.º 1). O DL n.º 303/2007, de 24/8, aditou uma nova forma de citação pessoal, que é
através de transmissão electrónica de dados, mas que para o caso dos autos não é relevante.
A remissão para as regras do processo civil, naquilo que os artigos 190º, 191º e 192º não regulam
expressamente, afasta desde logo a possibilidade de se aplicaram as normas dos artigos 37º a 39º do
CPPT. A circunstância da citação dos responsáveis subsidiários, a efectuar em processo de execução
fiscal, também conter os elementos essenciais da liquidação da dívida exequenda, para efeitos de reclamação ou impugnação, e nessa parte poder valer como «notificação», não significa que, na parte
em que cumpre a função de «citação», chamando-os a defender-se na execução revertida, também se
apliquem aqueles artigos. É que, as normas daqueles artigos reportam-se exclusivamente aos procedimentos tributários, não abrangendo por isso os processos judiciários tributários (cfr. ac. do STA de
4/11/2009, rec. n.º 896/09).
Daí que não tem fundamento a alegação inicial da recorrida de que, por aplicação do n.º 5 daquele
artigo 39º, após a devolução da segunda carta registada com aviso de recepção, se considera presumida a
citação. Mesmo que se verificassem todos os requisitos da presunção estabelecida naquela norma, o não
levantamento da carta registada, após ter sido deixado aviso para tal, não poderia valer como «citação
pessoal», pois essa presunção é apenas aplicável às notificações em procedimentos tributários.
Mas haverá citação presumida se a carta não for recebida ou levantada pelo facto do citando ter
mudado de residência habitual, sem que tal alteração tenha sido comunicada à administração tributária?
O n.º 2 do art. 19º da LGT prescreve que é «obrigatória, nos termos da lei, a comunicação do domicílio do sujeito passivo à administração tributária», estabelecendo o art. 43º do CPPT os termos em
que se concretiza essa obrigação, Ou seja, os «interessados que intervenham ou possam intervir» em
procedimentos e processos fiscais devem comunicar qualquer alteração do seu domicílio no prazo de
15 dias. E a cominação para o incumprimento dessa obrigação é a «ineficácia» ou «inoponibilidade»
(subjectiva) da alteração do domicílio fiscal. Significa isto que, enquanto a alteração do domicílio não
for comunicada à administração tributária, não lhe é oponível a falta de recebimento de qualquer aviso
ou comunicação (notificação ou citação).
Mas esta inoponibilidade, verificada que sejam os respectivos requisitos, não consubstancia uma
presunção de comunicação, pois o facto da alteração do domicílio não produzir efeitos nem poder ser
invocada perante a administração tributária não dispensa esta de efectuar regularmente tal comunicação.
Como resulta da parte final do n.º 2 do artigo 43º do CPPT, a inoponibilidade da falta de recebimento
da comunicação é cominada «sem prejuízo do que a lei dispõe quanto à obrigatoriedade da citação e
da notificação e dos termos por que devem ser efectuadas».
Deste modo, a lei não considera que a presunção de presença no domicílio em que se funda a
cominação da inoponibilidade seja indissociável ou incindível da presunção de conhecimento do acto
notificando. É que, no iter procedimental de uma comunicação, são vários os elementos que podem
distorcer a sua entrega, e um desses motivos é a ausência temporária do interessado do seu domicílio,
caso em que não se pode dar a presunção de conhecimento. Por outro lado, a presunção de conhecimento
pode dar-se sem se produzir a presunção de permanência do interessado no domicílio, pois são eficazes
as notificações ou citações entregues a pessoas distintas do destinatário que encontrem no seu domicílio
ou que se desloquem ao serviços postais e que, devidamente identificadas, as recebam ou levantem.
Ora, se relativamente à notificação pode a mesma considerar-se efectuada no caso de devolução
da segunda carta registada com aviso de recepção, «sem prejuízo de o notificando poder provar justo
impedimento ou a impossibilidade de comunicação da mudança de residência no prazo legal» (nº 5
do art. 39º do CPPT), regra geral, tal não acontece com as citações, uma vez que a lei processual civil,
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que regula os respectivos «termos», não consagra uma solução idêntica. A presunção do conhecimento
do acto de citação apenas ocorre nas situações de citação quase pessoal, em que ela se faz na pessoa
de um terceiro (cfr. arts. 233º, n.º 4 e 238º, n.º 1 do CPC) e nas situações de domicílio convencionado,
em que o distribuidor postal deixa um aviso para levantamento em oito dias da segunda carta registada
(arts. 237º-A n.º 5 e 238º, n.º 2 do CPC).
No demais, pelo papel fundamental que a citação desempenha na realização do princípio do
contraditório, a lei preocupa-se em que o citando tenha conhecimento efectivo do acto de citação. É
por isso que a inoponibilidade prevista no artigo 43º do CPPT ajusta-se mais à presunção estabelecida
no n.º 5 do artigo 39º do CPPT, embora aí, sob pena de inconstitucionalidade (cfr. art. 268º da CRP),
se tenha que admitir a prova do “justo impedimento” na recepção ou levantamento da carta ou na impossibilidade de comunicar a alteração do domicílio. Quanto às citações, idêntico regime apenas está
previsto para os casos de domicílio convencionado em acordo escrito.
Se a inoponibilidade da alteração do domicílio conduzisse a uma situação de dispensa de citação
pessoal ou constituísse uma presunção inilidível de citação, poder-se-ia estar perante uma norma inconstitucional, por se pôr em causa o princípio do contraditório, trave-mestra de todo o sistema processual,
sem o qual dificilmente as decisões seriam substancialmente justas.
Sobre a citação pessoal, ou seja, feita na própria pessoa do citando através de carta registada
com aviso de recepção, o n.º 5 do artigo 236º do CPC estabelece que não sendo possível a entrega da
carta, será deixado aviso ao destinatário, identificando-se o tribunal de onde provêm e o processo a que
respeita, averbando-se os motivos da impossibilidade da entrega e permanecendo a carta durante oito
dias à sua disposição em estabelecimento postal devidamente identificado. Na hipótese do aviso não
ser levantado, não existe na lei processual civil qualquer norma idêntica ao n.º 5 do artigo 39º do CPPT,
em que se determina a repetição da notificação através de nova carta registada com aviso de recepção,
«presumindo-se a notificação se a carta não tiver sido recebida ou levantada». Como referimos, esta
cominação existe, mas apenas para as situações de domicílio convencionado em contrato reduzido a
escrito, o que não é o caso do domicílio fiscal.
O que a lei prevê para as situações em que a citação por via postal através de carta com aviso de
recepção é inviável, ou seja, «frustrando-se a via postal», é a citação por contacto pessoal do funcionário dos serviços (cfr. art. 239º do CPC e 194º do CPPT) ou, caso o paradeiro do citando seja incerto,
a citação edital (cfr. arts. 244º do CPC e n.º 2 do art. 192º do CPPT).
Antes de se avançar para estas modalidades de citação, a última de natureza residual, apenas
utilizada quando não puder ser utilizada qualquer outra, ainda existe o dever de se efectuarem diligências para encontrar o citando. O n.º 1 do artigo 234º do CPC incumbe os serviços de efectuarem
oficiosamente as «diligências que se mostrem adequadas à efectivação regular da citação pessoal» e o
n.º 2 do artigo 192º do CPPT (no mesmo sentido que o n.º 1 do art. 244º do CPC), permite ao órgão de
execução fiscal que, antes de se proceder à citação edital, solicite às autoridades policiais ou municipais
a confirmação de que o citando reside em parte incerta.
Destas normas, resulta que a não recepção da carta registada com aviso de recepção não tem o efeito
presuntivo da citação. Sendo o objectivo primário da citação a produção da certeza do conhecimento
do acto (no caso, do acto de reversão e da execução), a devolução da carta só pode significar que o acto
não foi conhecido pelo citando. Portanto, regra geral, a devolução da carta tem o efeito negativo de não
se considerar efectuada a citação e não o efeito positivo de citação presumida. Só assim não seria se
a devolução da carta registada ocorresse pelo facto do citando se recusar a recebê-la. Nesta hipótese,
pode afirmar-se, com toda a segurança, que o citando tem efectivamente conhecimento da existência
da comunicação, mas que se desinteressa do seu real conteúdo, atitude que, por aplicação do princípio
venire contra factum próprio, naturalmente joga contra si.
No caso dos autos, se estas diligências tivessem sido efectuadas facilmente o órgão de execução
teria detectado que o domicílio do revertido já não era o que constava do seu cadastro. Está demonstrado
na alínea i) do probatório, que a partir de 12/2/2004 o domicílio fiscal do recorrente constante da base de
dados da DGI passou a ser a Avenida ……………………….., Gafanha da Nazaré. Frustrada a citação
por via postal, perante a inexistência de presunção do conhecimento do acto de citação, deveriam ter
sido efectuadas diligências para encontrar o revertido, seja através do contacto pessoal, seja através de
informações junto de outros serviços e, na hipótese da sua residência ser desconhecia, utilizar a citação
edital (cfr. ac. do STA de 27/1/2010, rec. n.º 1199/09).
A sentença recorrida invoca a regra do n.º 6 do artigo 190º do CPPT e do artigo 195º, n.º 1, alínea e)
do CPC para concluir que, pelo facto do recorrente não ter comunicado a alteração do domicílio, o não
conhecimento do acto de citação é-lhe imputável, e por conseguinte, não há falta de citação.
Mas, a falta de citação prevista nessa disposição pressupõe a que a citação se tenha concretizado, embora o seu destinatário, por razões que não são imputáveis, desconheça o conteúdo do acto
de citação. Quando a norma diz «sem prejuízo do disposto nos números anteriores», está a pressupor
que houve uma citação regularmente efectuada e que, por isso, incumbe ao seu destinatário alegar
e demonstrar que não chegou a ter conhecimento dos factos que a citação visou comunicar. Como
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refere Jorge de Sousa, «esta disposição do CPPT supõe que tenha sido praticado um acto de citação,
com observância dos requisitos previstos na lei, sendo à administração tributária, naturalmente, que
incumbe demonstrar que ele foi praticado. O ónus de alegação e prova de que não teve conhecimento
do acto, que é imposto ao citando no n.º 6 do presente art. 190º (nº 5º da redacção inicial), incide
apenas sobre o não conhecimento do teor do acto, e não sobre a sua efectivação ou não. Têm-se em
vista, assim, situações em que o acto foi efectivamente praticado, em conformidade com o preceituado
na lei para o tipo de citação e de situação em que ela é efectuada, mas não foi praticado na própria
pessoa do citando ou, tendo-se sido este não tomou conhecimento do acto» (Código de Procedimento
e de Processo Tributário, Vol. III, 6ª pág. 365).
Assim sendo, como não houve citação efectiva, mas apenas uma tentativa de citação, e como
não se pode presumir que o recorrente teve conhecimento do acto citando, não interessa saber se o
desconhecimento desse acto ocorreu por motivo que lhe foi ou não imputável. Haverá sempre falta de
citação, porque, frustrada que foi a expedição da carta registada com aviso de recepção, impunha-se
tentar outras modalidades de citação, até à citação edital, se fosse caso disso.
4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedente a reclamação, declarando-se a arguida nulidade por falta de citação, com a consequente
anulação de todos os actos subsequentes praticados na execução.
Custas pela recorrida.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Reclamação. artigo 276º do CPPT. Caso decidido ou resolvido. Suspensão do prazo
de reclamação.
Sumário:
Tendo a recorrente, notificada do despacho que havia indeferido o pedido de dispensa
de prestação de garantia, optado por requerer ao órgão de execução fiscal que
desse sem efeito o anterior pedido sobre o qual havia recaído o indeferimento, não
conferindo a lei eficácia suspensiva ao referido requerimento nem relevância interruptiva ou suspensiva ao despacho que sobre tal requerimento venha a ser proferido,
decorrido o prazo para o eventual exercício do direito de reclamar, nos termos do
disposto nos artigos 276.º e 277.º do CPPT, ocorre caso decidido ou resolvido, com
preclusão do uso da reclamação judicial.
Processo n.º 1108/12-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
Recorrida: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. CRUZ & COMPANHIA, L.DA, com os sinais dos autos, reclamou, no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Viseu, do despacho do Chefe de Serviço de Finanças de Tondela, proferido no âmbito do
processo de execução fiscal n.º 2704201001007130, que indeferiu o pedido de dispensa de garantia.
1.1.A M.ma Juíza julgou verificada a excepção de intempestividade da Reclamação, absolvendo
a Fazenda Pública do pedido.
2.Não se conformando com tal decisão, CRUZ & COMPANHIA, L.DA, interpôs recurso para o
Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas Alegações, com as seguintes Conclusões:
“A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela CRUZ & COMPANHIA,
LDA. (doravante “CRUZ & COMPANHIA”) contra o indeferimento, por parte do Serviço de Finanças
de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de garantia, formulado nos termos do preceituado
nos artigos 52º, n.º 4, da Lei Geral Tributária e 169.º e 170.º do CPPT.
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B. Na sentença ora posta em crise, o Tribunal a quo considerou que o despacho que apreciou a
questão relativa ao pedido de dispensa de prestação de garantia havia já transitado à data da apresentação da reclamação judicial que dá causa aos presentes autos, tendo julgado verificada nos autos,
em consequência, a excepção da intempestividade.
C. A CRUZ & COMPANHIA não pode concordar com este entendimento, porquanto o despacho
reclamado nos presentes autos não havia, na verdade, transitado à data da apresentação da respectiva
petição de reclamação judicial.
D. Por uma questão de comodidade, e por forma a facilitar a compreensão da tempestividade
da presente reclamação judicial que se explicará de seguida, faça-se, previamente, uma esquemática
resenha temporal dos articulados/requerimentos relevantes apresentados pela CRUZ & COMPANHIA
e decisões proferidas nos autos de execução subjacentes à presente reclamação judicial:
08.07.2010 - Citação da CRUZ & COMPANHIA para a execução fiscal subjacente aos presentes
autos de reclamação judicial;
01.09.2010 - Apresentação, pela CRUZ & COMPANHIA, de articulado de oposição à execução.
Neste articulado, apoiando-se em autorizada doutrina, a CRUZ & COMPANHIA peticiona a
dispensa de prestação de garantia perante o Tribunal;
(cf. alínea B) dos factos provados e capitulo C) do articulado de oposição, junto aos autos com
a petição de reclamação judicial como doc. n.º 5);
15.09.2010 - A CRUZ & COMPANHIA é notificada pelo OEF para prestar garantia nos autos
de execução;
(cf. alínea D) dos factos provados e documento junto com a petição de reclamação sob o n.º 1);
30.09.2010 Por manifestamente não ter meios para prestar tal garantia e por a prestação da
mesma lhe causar um prejuízo irreparável, a CRUZ & COMPANHIA apresentou, perante o órgão de
execução fiscal, um pedido de dispensa de prestação dessa garantia;
(cf. alínea E) dos factos provados e documento junto com a petição de reclamação sob o n.º 2);
11.11.2010 — O OEF notifica a CRUZ & COMPANHIA da decisão de indeferimento desse pedido
de dispensa de prestação de garantia;
(cf. alínea H) dos factos provados e documento junto com a petição de reclamação sob o n.º 3);
22.11.2010 — Apercebendo-se de que pendia no Tribunal a apreciação do pedido de dispensa de
garantia anterior, formulado no articulado de oposição (cf. doc. 5), a CRUZ & COMPANHIA requereu
ao OEF que desse sem efeito o pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado ulteriormente
perante esse OEF, bem como a subjacente notificação recebida para prestar garantia;
(cf. alínea J) dos factos provados e documento que se juntou com a petição de reclamação sob o n.º 4);
14.01.2011 - O OEF notifica a CRUZ & COMPANHIA da decisão de indeferimento deste pedido
para dar sem efeito o pedido de dispensa de prestação de garantia que perante semelhante órgão foi
apresentado, bem como a subjacente notificação para prestar garantia (cf. alínea M) dos factos provados e documentou que se juntou com a petição de reclamação sob o n.º 6);
24.01.2011 - Apresentação da petição de reclamação judicial que dá causa aos presentes autos.
09.05.2011 - A CRUZ & COMPANHIA é notificada do despacho proferido pelo Tribunal no âmbito
do processo de oposição à execução fiscal subjacente aos presentes autos que, apreciando o pedido
de dispensa de garantia formulado no articulado de oposição à execução, decide que o mesmo pedido
deve ser dirigido ao órgão de execução fiscal (cf. cópia da notificação, que se juntou aos presentes
autos com a resposta ao Parecer do MP como documento n.º 7).
E. Nos autos de execução fiscal subjacentes ao presente processo de reclamação judicial, a CRUZ
& COMPANHIA deduziu, em 1 de Setembro de 2010, oposição a essa execução fiscal.
F. Nesse mesmo articulado, a CRUZ & COMPANHIA requereu ao Tribunal que a isentasse da
prestação de garantia necessária para obter o efeito suspensivo da execução fiscal, pois a prestação
de garantia acarretar-lhe-ia um prejuízo irreparável - cf. capítulo C) do articulado de oposição, junto
aos autos com a petição de reclamação judicial como doc. n.º 5.
G. A CRUZ & COMPANHIA, apoiada em autorizada doutrina (mormente, no Prof. Doutor Rui
Duarte Morais, in A Execução Fiscal, 2. edição, Almedina, 2006), entendia que, nas situações de oposição à execução fiscal – em que a execução continua pendente, mas em que o processo a ela respeitante
é enviado para o Tribunal (cf. art.º 208.º, n.º 1, do CPPT) –, o requerimento de isenção ou dispensa de
prestação de garantia seria formulado perante o Tribunal, por este órgão ter competência para decidir
da prestação de garantia, nos termos do disposto no artigo 103.º, n.º 4, do CPPT, aplicável directamente
ao processo de oposição à execução por força da remissão do artigo 212.º do mesmo Código.
H. Este entendimento acabou por não ser acolhido naqueles autos de oposição, notificando a
CRUZ & COMPANHIA dessa sua decisão no dia 9 de Maio de 2011 - cf. cópia da notificação recebida
nos autos de oposição à execução fiscal em questão nos presentes autos, notificação que se juntou no
presente processo com a resposta ao Parecer do MP como documento n.º 7.
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I. No entretanto - enquanto pendia no Tribunal o pedido de dispensa de prestação de garantia
apresentado em sede de oposição à execução fiscal -, o Serviço de Finanças de Tondela notificou a CRUZ
& COMPANHIA, em 15 de Setembro de 2010, para vir aos autos de execução prestar garantia.
J. Uma vez que a CRUZ & COMPANHIA manifestamente não tinha meios para prestar tal garantia e por a prestação da mesma lhe causar um prejuízo irreparável, apresentou, perante o órgão
de execução fiscal, um pedido de dispensa de prestação dessa garantia.
K. Ao ser notificada da decisão do OEF relativa a esse pedido de dispensa de prestação de garantia, a CRUZ & COMPANHIA apercebeu-se que pendia já, perante o Tribunal, igual pedido.
L. O pedido de dispensa de prestação de garantia que pendia perante o Tribunal havia sido apresentado em data anterior — relembre-se que o pedido fora apresentado em 1 de Setembro de 2010,
com o articulado de oposição à execução (cf. doc. 5 junto com a p.i.)
M. A decisão desse pedido de dispensa de prestação de garantia que pendia perante o Tribunal
ainda não tinha sido notificada à CRUZ & COMPANHIA - relembre-se que a decisão do Tribunal relativa a tal pedido apenas foi notificada à CRUZ & COMPANHIA em 9 de Maio de 2011 (cf. cópia da
notificação recebida nos autos de oposição à execução fiscal em questão nos presentes autos, notificação
que se juntou no presente processo com a resposta ao Parecer do MP como documento n.º 7).
N. Em consequência, dentro do prazo para reclamar judicialmente do despacho de indeferimento
da dispensa de garantia, a CRUZ & COMPANHIA requereu ao OEF que desse sem efeito o pedido de
dispensa de prestação de garantia que havia apresentado junto daquele Serviço em 30 de Setembro de
2010 e, igualmente, que desse sem efeito a notificação para prestar garantia cuja inutilidade resultava
do facto de a sua dispensa já ter sido requerida, em data anterior, ao tribunal tributário. Isto porque:
(i) o pedido de dispensa de prestação de garantia naqueles autos de execução já havia sido apresentado, em data anterior, perante o tribunal onde tramitavam os autos de oposição respectivos; (ii) esse
pedido de dispensa apresentado perante o tribunal tributário se encontrava pendente de decisão nos
respectivos autos; (iii) e porque, por isso, a notificação do Serviço de Finanças para a prestação de
garantia naqueles autos, estava desprovida de qualquer utilidade.
O. O OEF acabou por indeferir tal petição apresentada pela CRUZ & COMPANHIA, não dando
sem efeito a notificação expedida, nem o pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado
pela CRUZ & COMPANHIA (cf. alínea M) dos factos provados e documentou que se juntou com a
petição de reclamação sob o n.º 6).
P. Caso o OEF tivesse sido dado sem efeito o pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentado em duplicado pela CRUZ & COMPANHIA perante o Serviço de Finanças, conforme a CRUZ &
COMPANHIA requereu no documento n.º 4 junto com a p.i., o despacho de indeferimento desse pedido
de dispensa, de que se reclama nos presentes autos, teria sido, consequentemente, anulado.
Q. Por esse motivo, atento o figurino normativo e processual que emerge da LGT e do CPPT,
em particular da possibilidade de reclamação das decisões proferidas pelo OEF para o Tribunal, somente após a decisão do Senhor Chefe de Finanças sobre esse requerimento apresentado pela CRUZ
& COMPANHIA, é que se poderia lançar mão da reclamação para o Tribunal daquela decisão de
indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia.
R. Até então, a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia não era
definitiva, parecendo abusivo dela reclamar judicialmente, quando se havia peticionado ao OEF que
desse sem efeito o pedido que originara aquela decisão.
S. O pedido dirigido ao OEF, em 22 de Novembro de 2010 (ou seja, dentro do prazo para reclamar judicialmente do indeferimento da dispensa de garantia), para dar sem efeito o requerimento
de dispensa de prestação de garantia não era manifestamente infundado: a CRUZ & COMPANHIA
havia, com efeito, apresentado já em data anterior (lembre-se: 1 de Setembro de 2010) tal pedido de
dispensa de prestação de garantia no seu articulado de oposição à execução.
T. À data em que a CRUZ & COMPANHIA formulou tal pedido de dar sem efeito o pedido de
dispensa de prestação de garantia apresentado, em duplicado, perante o OEF, encontrava-se pendente
no Tribunal, sem ter sido ainda apreciado, o mesmo pedido de dispensa de prestação de garantia.
U. Somente se o Chefe de Finanças mantivesse o despacho de indeferimento do pedido de dispensa na ordem jurídica - como o fez -, é que faria sentido - e seria processualmente aceite - reagir
judicialmente dele, pela via da reclamação prevista nos art.ºs 276.º e ss. do CPPT.
V. Caso se tivesse reagido ao despacho de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de
garantia na data que o Tribunal a quo defende aplicável na sentença ora posta em crise, manter-se-ia
não apenas uma duplicação de pedidos de dispensa de prestação de garantia no mesmo processo de
execução, como estaríamos perante o recurso indevido a um meio processual de reacção.
W. Apresentar a presente reclamação judicial de um despacho cuja anulação, sustentadamente,
se havia requerido, aproximar-se-ia de um abuso de direito de reclamação e de um uso censurável de
um meio processual de reacção, pois a CRUZ & COMPANHIA estaria a reclamar de um despacho que
sabia não ser ainda definitivo e cuja anulação havia peticionado ao OEF! Se não fosse uso censurável,
pelo menos, intempestivo, por prematuro.
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X. A decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia ainda não era
definitiva, pois estava dependente da decisão do Senhor Chefe de Finanças de dar ou não sem efeito
o pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado, que subjazia a semelhante decisão de indeferimento. Até então, não podia — processual e legitimamente - a CRUZ & COMPANHIA reclamar
judicialmente do despacho que indeferiu tal dispensa porque havia precisamente peticionado que fosse
dado sem efeito esse pedido de dispensa!
Y. O Tribunal a quo, ao acolher a tese de intempestividade aventada nos autos pelo Digno Magistrado do Ministério Público no seu Parecer, parece pretender que a CRUZ & COMPANHIA, ao mesmo
tempo que peticionava, fundamentadamente, ao OEF que desse sem efeito o pedido de dispensa que
lhe apresentara, tivesse reclamado judicialmente do indeferimento desse mesmo pedido de dispensa
cuja anulação se encontrava a requerer.
Z. A CRUZ & COMPANHIA optou por não reagir judicialmente ao despacho do OEF que não
deu sem efeito o seu pedido de dispensa porque, entre a data em que requereu ao OEF que desse sem
efeito o pedido de dispensa de prestação de garantia que lhe havia apresentado (22.11.2010) e a data
em que foi notificada da decisão desse OEF de indeferimento de tal requerimento (14.01.2011), havia
tomado conhecimento, noutros autos de oposição à execução de que era parte e que se mostravam em
tudo semelhantes aos relativos aos presentes autos, da decisão proferida por este Venerando STA em
07.12.2010, considerando que «A competência para a decisão sobre a apreciação da garantia prestada
ou do pedido de dispensa de prestação de garantia formulado no âmbito de oposição à execução fiscal,
visando a suspensão desta, cabe ao órgão da execução fiscal e não ao tribunal.» - cf. acórdão deste
STA, de 07.12.2010, proferido no proc. 0910/10.
AA. Tendo optado legitimamente por não reagir ao despacho do OEF em face do entendimento
pugnado por este Venerando STA e tendo a CRUZ & COMPANHIA apresentado a reclamação judicial do despacho de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia dentro dos 10 dias
posteriores à notificação da decisão que tornou tal despacho de indeferimento definitivo, foi cumprido
o prazo previsto no artigo 277.º, n.º 1, do CPPT e, como tal, a presente reclamação judicial não pode
senão revelar-se tempestiva.
Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando-se a sentença recorrida.
…”
3. Não foram apresentadas Contra-alegações:
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer, no sentido
de que o recurso deve improceder.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A Sentença, sob recurso, deu como provada a seguinte matéria:
“A)No SF de Tondela foi instaurada, contra a aqui reclamante, a execução fiscal
n.º 2704201001007130, por dívidas provenientes da taxa de promoção devida ao Instituto da Vinha e
do Vinho, I.P, pelos meses de Outubro a Dezembro de 2009, no montante de € 46.412,56;
B) A ora reclamante deduziu, 01/09/2010, oposição à execução fiscal mencionada em A. que core
termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, sob o n.º 402/10.4BEVIS, no qual solicita a
dispensa de prestação de garantia;
C) A reclamante apresentou também impugnação judicial das autoliquidações da taxa de promoção
alegadamente devida ao IVV, processos de impugnação que se encontram ainda em curso no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu sob os números 27/10.4BEVIS e 143/10.2BEVIS;
D) A CRUZ & COMPANHIA, aqui reclamante, foi notificada em 13/09/2010 pelo órgão de execução fiscal para prestar garantia nos autos de execução mencionados em A., no montante de € 60.490,94;
E) A reclamante deu entrada, em 30/09/2010, no Serviço de Finanças de Tondela petição pela
qual a reclamante solicita a isenção da prestação de garantia para obter o efeito suspensivo dos autos
de execução fiscal identificados na alínea A., com fundamento na inevitabilidade da ocorrência de
um prejuízo irreparável, até à prolação de decisão judicial, transitada em julgado, que decida das
ilegalidades invocadas em sede de impugnação judicial e de oposição à execução fiscal;
F) Em 18/10/2010 foi proferido despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças, no qual o seu projecto de decisão iria no sentido de indeferimento do pedido, tendo concedido o prazo de 10 dias para
o exercício do direito de audição, previsto no art. 60.º da LGT;
G) Em 02/11/2010, a aqui reclamante exerceu o seu direito de audição, tendo procedido ao envio
via CTT em 29/10/2010;
H) Em 08/11/2010 o Chefe de Finanças profere decisão a indeferir o pedido de dispensa de garantia, considerando que a reclamante, no exercício do direito de audição, nada acrescentou de novo
ao processo;
I) O despacho mencionado na alínea imediatamente anterior foi notificado à reclamante em
11/11/2010;

3404
J) Em 23/11/2010 a executada, aqui reclamante, apresentou um requerimento no SF a solicitar
que fosse dado sem efeito o pedido de dispensa de garantia apresentado em 30/09/2010, sustentando o
seu pedido no facto de estar pendente neste Tribunal um processo de Oposição aos autos identificados
na alínea A. onde é requerido ao Juiz do Tribunal a respectiva isenção de prestação de garantia;
K) Em 9/12/2010 foi proferido despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças a conceder o prazo
de 10 dias para a reclamante exercer o direito de audição, visto que o projecto de decisão será no
sentido do indeferimento;
L) Decorrido o prazo mencionado na alínea imediatamente anterior a reclamante nada disse ou
requereu;
M) Em 13/01/2011 o Chefe do SF proferiu despacho a indeferir o requerido;
N) Em 25/01/2011 deu entrada no SF, via CTT, (sob registo em 24/11/2011) Reclamação dos Actos
do Chefe nos termos do art. 276.º (ou seja a presente reclamação), pretendendo a anulação do despacho
vindo de referir na alínea imediatamente anterior, com todas as consequências legais, nomeadamente
com a dispensa de garantia e a suspensão do processo de execução fiscal mencionado na alínea A.”
2- DE DIREITO
1. Resulta do probatório que a ora recorrente, citada no âmbito do processo de execução fiscal
n.º 2704201001007130, por dívidas provenientes da taxa de promoção devida ao Instituto da Vinha e
do Vinho, I.P., no montante de € 46. 412, 56, deduziu reclamação à oposição fiscal, que corre termos
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, na qual solicita a dispensa de prestação de garantia. Entretanto, em 30/9/2010, a ora recorrente deu entrada no Serviço de Finanças de Tondela de um pedido
de isenção da prestação de garantia, com vista a obter o efeito suspensivo dos autos de execução fiscal,
que foi indeferido em 8/11/2010 e cuja notificação ocorreu em 11/11/2010.
A executada, ora recorrente, em 23/11/2010, apresentou requerimento, no Serviço de Finanças,
a solicitar que fosse dado sem efeito o pedido de dispensa de garantia apresentado em 30/9/2010,
argumentando a fundamentar tal pedido o facto de se encontrar pendente apreciação de pedido idêntico, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, sobre o qual recaiu despacho de indeferimento em
13/1/2011.
Inconformada a recorrente apresentou, em 25 de Janeiro de 2011, reclamação, ao abrigo do disposto
no art. 276º e ss., pedindo que fosse anulado o despacho do órgão de execução fiscal de 8/11/2010,
com o consequente deferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia sustentando, entre o
mais, que a mesma é tempestiva.
Por sentença proferida, em 31/8/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, o Mmº Juiz
“a quo” deu como verificada a excepção peremptória da intempestividade da reclamação deduzida,
ponderando, para tanto, entre o mais, o seguinte:
(…) consta dos factos provados, alínea H., o despacho a indeferir a dispensa de garantia data
de 08/11/2010, tendo sido notificado à reclamante em 11/11/2010, alínea I. dos factos provados, e a
presente reclamação foi apresentada em 24/01/2011, alínea N. dos factos provados.
Sem necessidade de grandes considerações constata-se com relativa facilidade que o prazo de 10
dias, cujo início operou no dia 12/11/2010, o qual conta-se de forma contínua, suspendendo-se durante
as férias judiciais e transferindo-se para o primeiro dia útil subsequente (artigos 103.º da LGT, 20.º/2
do CPPT e 144.º do CPC), encontra-se mais que esgotado aquando da apresentação da reclamação
que ocorreu em 24/01/2011, nem valendo aqui a faculdade da apresentação do acto até ao terceiro dia
útil seguinte ao termo do prazo, por tratar-se de um prazo processual.
(…)
Posto isto, o Tribunal considera verificada a excepção peremptória da intempestividade e em
consequência vai absolver a FP do pedido, nos termos dos arts. 493º, n.ºs 1 e 3, e 496.º do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo judicial tributário (cf. art. 2º, alínea e), do CPPT)”.
(…)
Pelo exposto, julgo verificada a excepção peremptória de intempestividade da reclamação deduzida pela Reclamante e em consequência absolvo a Fazenda Pública do pedido”.
Contra este entendimento se insurge a ora recorrente, argumentando, entre o mais, que a decisão
de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia que lhe foi notificado em 11/11/2010
só se tornou definitiva em 13/1/2011, com a notificação da decisão do órgão de execução fiscal que
indeferiu o requerimento que havia apresentado para ser dado sem efeito o pedido de dispensa de
prestação de garantia. E como a recorrente deduziu reclamação judicial contra este último despacho
dentro do prazo de 10 dias posteriores defende que a reclamação é tempestiva.
Em face do exposto, a questão central a decidir consiste em saber se o Mmº Juiz “a quo” incorreu
em erro de julgamento ao considerar intempestiva a reclamação objecto do presente recurso.
2. Dispõe o n.º 1 do artigo 277,º do CPPT, sob a epígrafe, “Prazo e apresentação da reclamação”, que:
«1. A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão e indicará
expressamente os fundamentos e conclusões.
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1. A reclamação é apresentada no órgão da execução fiscal, que, no prazo de 10 dias, poderá ou
não revogar o acto reclamado».
No caso em apreço, a recorrente notificada do despacho de indeferimento do pedido de isenção
de prestação de garantia, em vez de apresentar reclamação do referido despacho no prazo de 10 dias,
como estabelece o n.º 1 do art. 277º do CPPT, optou por pedir ao órgão da execução fiscal que desse
sem efeito precisamente o pedido de dispensa de prestação de garantia sobre o qual recaíra despacho
de indeferimento.
Na óptica do recorrente, feito este segundo requerimento, aquele indeferimento não podia considerar-se definitivo, porquanto nele se dava conta ao órgão de execução fiscal da existência de anterior pedido
de teor idêntico dirigido ao tribunal que estaria pendente e tornaria desprovido de utilidade o despacho
a exigir a prestação de garantia.
Nesta sequência, no segundo requerimento pedia a recorrente que o órgão de execução desse
sem efeito o pedido de dispensa de garantia, que havia apresentado em 30 de Setembro de 2010, bem
como a notificação para aprestar garantia cuja inutilidade resultava do facto de a sua dispensa já ter
sido requerida, em data anterior ao tribunal tributário.
Na verdade, para a recorrente, a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação
de garantia ainda não podia considerar-se definitiva porque estava dependente “da decisão do Senhor
Chefe de Finanças de dar ou não sem efeito o pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado,
que subjazia a semelhante decisão de indeferimento”, acrescentando que se o órgão da Administração
Fiscal tivesse dado sem efeito o pedido de dispensa de garantia, então o despacho de indeferimento
seria consequentemente anulado. E conclui, ainda, a recorrente que “(…) atento o figurino normativo e
processual que emerge da LGT e do CPPT, em particular da possibilidade de reclamação das decisões
proferidas pelo OEF para o Tribunal, somente após a decisão do Senhor Chefe de Finanças sobre esse
requerimento apresentado pela CRUZ & COMPANHIA, é que se poderia lançar mão da reclamação
para o Tribunal daquela decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia”
(ponto Q das Conclusões).
Com efeito, “Até então, a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia
não era definitiva, parecendo abusivo dela reclamar judicialmente, quando se havia peticionado ao
OEF que desse sem efeito o pedido que originara aquela decisão”(ponto R das Conclusões).
3. Não obstante a recorrente aludir em abstracto ao quadro normativo e processual que emerge
da LGT e do CPPT, a verdade é que não se vislumbra que a sua pretensão encontre fundamento legal.
Vejamos.
Em primeiro lugar, como bem observa o Mmº Juiz “a quo”, “Não pode a reclamante pedir ao
OEF que dê sem efeito o seu pedido formulado em 30/09/2010, com o argumento de ter apresentado o
mesmo pedido junto do Tribunal, quando a entidade competente para apreciar tal pedido é efectivamente
o OEF, nos termos do n.º 1 do art. 170.º do CPPT”.
Com efeito, refere o mencionado preceito que “quando a garantia possa ser dispensada nos termos
previstos na lei, deve o executado requerer a dispensa ao órgão da execução fiscal…”.
No mesmo sentido, pode ler-se, entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2010,
proc n.º 910, que “A competência para a decisão sobre a apreciação da garantia prestada ou do pedido
de dispensa de prestação de garantia formulado no âmbito de oposição à execução fiscal, visando a
suspensão desta, cabe ao órgão da execução fiscal e não ao tribunal”.
Ora, se assim é, assiste razão ao Mmº Juiz “a quo” quando conclui que “(…) proferido despacho
sobre a questão de fundo o qual apreciou o mérito - falta de reunião dos pressupostos para atribuição da
dispensa de garantia, e tendo o mesmo transitado, não pode a reclamante pretender anular tal despacho
com a construção jurídica apresentada nesta reclamação, pois efectivamente a pretensão da reclamante
é a de anular o despacho proferido em 08/11/2010, por considerar, precisamente que reúne as condições
para obter a suspensão da execução fiscal mediante a dispensa de prestação de garantia”.
E, na verdade, por mais que a recorrente tente argumentar no sentido de que a decisão de indeferimento proferida pelo órgão de execução fiscal não se pode considerar definitiva, não se vislumbra,
como já fomos adiantando, fundamento legal para tal. É que uma vez proferida tal decisão, ela é apta a
produzir imediatamente, tal como qualquer acto administrativo, os seus efeitos jurídicos, não tendo o
requerimento apresentando pela Recorrente a virtualidade de suspender o prazo de 10 dias previsto no
art. 277º do CPPT para dele reclamar. Por um lado, não se vislumbra que a lei confira a tal requerimento
eficácia suspensiva e, por outro lado, a lei também não atribuiu relevância suspensiva ou interruptiva
ao despacho que sobre aquele requerimento venha a ser proferido.
Assim, não sendo interposta reclamação ou pedida qualquer providência cautelar, que no caso
nem sequer se vislumbra que alguma pudesse mostrar-se adequada, não existe mecanismo legal que
impeça que, passado o prazo de 10 dias da reclamação judicial, o referido despacho de indeferimento
se firme na ordem jurídica como caso decidido ou resolvido, tornando-se inopugnável.
O artificialismo da construção jurídica da recorrente é manifesto ao tentar transformar aquele
despacho num “acto consequente anulável”.
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Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 29 de Fevereiro de 2012, proc
n.º 37/12, seguindo a melhor doutrina, “o acto consequente não pode ser identificado com qualquer
acto cronologicamente posterior a outro acto administrativo que com ele tenha uma qualquer conexão,
exigindo-se que se trate de um acto cuja prática ou sentido foram determinados pelo acto agora anulado
ou revogado, e cuja manutenção é incompatível com a execução da decisão anulatória ou revogatória.
Só quando se verificar esta incompatibilidade com a execução de sentença anulatória é que os actos
consequentes se podem considerar nulos, directa e automaticamente: caso contrário, nem anuláveis são”.
Acontece que no caso em apreço não existe a conexão exigida quer pela doutrina quer pela jurisprudência entre acto administrativo pressuposto e acto administrativo consequente.
É óbvio que se o órgão da execução fiscal em face do segundo requerimento da recorrente a pedir
que desse em efeito o primeiro pedido decidisse anulá-lo, estaríamos perante uma nova decisão, contrária ao sentido da primeira e que abriria a via judicial para a recorrente. No entanto, a verdade é que
nem o órgão da execução fiscal estava obrigado a anular a sua anterior decisão, nem a lei prevê que a
apresentação deste segundo pedido, como já foi dito, tenha efeito suspensivo do prazo de reclamação
judicial. Assim sendo, o segundo despacho proferido pelo órgão de execução fiscal sempre teria de se
considerar confirmativo do anterior e, por conseguinte, insusceptível de impugnação, por não ser lesivo.
Finalmente, a acolher-se a tese da recorrente, seria aceitar que os prazos de reclamação ficassem
na livre disponibilidade dos contribuintes, o que é contrário à natureza pública e indisponível dos
mesmos.
Numa situação idêntica em que, citado do despacho de reversão com a indicação de que poderia
reclamar judicialmente do mesmo, nos termos do disposto no art. 276º e 277º do CPPT, o recorrente
optou por se dirigir ao órgão da execução fiscal solicitando a revogação de tal despacho, o Supremo
Tribunal Administrativo ponderou que “Optando o recorrente por se dirigir ao mesmo órgão da execução fiscal solicitando a revogação do despacho que havia decretado “a reversão” contra o depositário
não atribuindo a lei a este requerimento relevância interruptiva ou suspensiva do prazo de reclamação
daquele despacho, como não atribui a lei tal relevância ao despacho que sobre este requerimento venha
a ser proferido, decorrido o prazo para o exercício do eventual direito de reclamar, ocorre caso julgado
relativamente ao dito despacho pois que podia o ora recorrente do mesmo ter interposto reclamação
nos termos do art. 276º do CPPT, no prazo de dez dias, por força do art. 277º do mesmo diploma legal”
(cfr. o Acórdão de 17 de Agosto de 2005, proc n.º 925/05).
Em face do exposto, aplicando a mencionada jurisprudência ao caso em análise, a recorrente,
notificada do despacho que havia indeferido o pedido de dispensa de prestação de garantia, tendo
optado por requerer ao órgão de execução fiscal que desse sem efeito o anterior pedido sobre o qual
havia recaído o indeferimento, não conferindo a lei eficácia suspensiva ao referido requerimento nem
relevância interruptiva ou suspensiva ao despacho que sobre tal requerimento venha a ser proferido,
decorrido o prazo para o eventual exercício do direito de reclamar, nos termos do disposto nos arts. 276º
e 277º do CPPT, ocorre caso decidido ou resolvido, com preclusão do uso da reclamação judicial.
Assim sendo, não assistindo razão à recorrente, a sentença recorrida que decidiu pela intempestividade da reclamação objecto do presente recurso deve ser mantida, julgando-se, em consequência,
improcedente o recurso.
III-DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, julgar improcedente o presente recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Excesso de pronúncia. Prescrição.
Sumário:
I — Porque só pode ocorrer nulidade da sentença por omissão de pronúncia quando o
juiz não toma posição sobre questão colocada pelas partes, não emite decisão no
sentido de não poder dela tomar conhecimento, nem indica razões para justificar
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essa abstenção de conhecimento, e da sentença também não resulta, de forma
expressa ou implícita, que esse conhecimento tenha ficado prejudicado em face
da solução dada ao litígio, tal nulidade não se verifica se o juiz evoca razões
para justificar a abstenção de conhecimento de questão que lhe foi colocada.
II — A nulidade da sentença por violação da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC
só ocorre quando se verifica falta absoluta de fundamentação, e não quando a
fundamentação enunciada é insuficiente, medíocre, contraditória ou errada.
III — O tribunal de recurso jurisdicional não está impedido de apreciar como erro de
julgamento aquilo que é apresentado pelo recorrente como nulidade da sentença,
já que lhe cabe, na sua função jurisdicional, não apenas interpretar e aplicar a lei,
mas também interpretar e apreciar correctamente, sem formalismo exagerados, os
factos alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica (artigo 664.º do CPC).
IV — Considerando como lícita a nova e oficiosa apreciação jurisdicional da questão
da prescrição na instância judicial competente, bem andou a sentença recorrida
ao decidir que perante este novo julgamento da questão ficava prejudicada a
apreciação da validade formal da decisão que o órgão da execução fiscal proferira
sobre a matéria.
Processo n.º 1109/12-30.
Recorrente: Manuel dos Santos Marques Azevedo.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Manuel dos Santos Marques Azevedo (adiante Executado, Reclamante ou Recorrente), invocando o disposto nos arts. 276.º e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT),
reclamou junto do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu da decisão do Chefe do Serviço de
Finanças de Mangualde que lhe indeferiu o pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda.
Invocou como fundamentos do pedido de anulação da decisão administrativa que a dívida exequenda se encontra prescrita e que aquela decisão enferma de falta de fundamentação.
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu julgou a reclamação improcedente. Para
tanto, considerou, em síntese, que
O que o Executado pediu ao órgão da execução fiscal foi a declaração de prescrição da dívida
exequenda e é da decisão que indeferiu esse pedido que reclamou judicialmente, pelo que, apesar de
também invocar a falta de fundamentação dessa decisão, «a precedência das questões a conhecer, conjugada com o conhecimento oficioso da prescrição, veja-se o artigo 175.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário, entendendo que os autos fornecem elementos suficientes para dela se conhecer
é o que se passará a fazer, ficando a questão da alegada invalidade prejudicada»;
Não se verifica a prescrição da obrigação tributária, uma vez que o prazo prescricional se suspendeu antes de atingida a data em que ocorreria a prescrição, assim se mantendo.
1.3 O Reclamante não se conformou com essa sentença e dela interpôs recurso para o Tribunal
Central Administrativo Norte, apresentando com o requerimento de interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1. O ora recorrente deduziu reclamação da decisão do Exmo. Sr. Chefe do SF de Mangualde que
não atendeu à prescrição invocada ao tributo em causa nos autos.
2. Foi agora proferida douta sentença que julgou totalmente improcedente a reclamação apresentada. Sucede que,
3. Não pode o recorrente conformar-se com a douta decisão proferida. Porquanto,
4. A douta sentença entrou, salvo o devido respeito, em insanável contradição e padece de omissão
de pronúncia. Pois,
5. A douta decisão aqui em crise escusou-se a pronunciar-se sobre a invocada falta de fundamentação do despacho reclamado, invocando, para tanto, possuir os elementos necessários para conhecer
da prescrição. Sendo certo que,
6. A douta decisão considerou não se verificar a dita prescrição. Ora,
7. Diferentemente do plasmado na douta decisão, quando o Tribunal conhece da prescrição é que
pode deixar de se pronunciar sobre as demais questões invocadas por manifesta inutilidade. Assim,
8. O facto de ter sido analisada a invocada prescrição, sem que, contudo, tenha a mesma sido
reconhecida, não invalida o conhecimento da falta de fundamentação. Aliás,
9. O seu não conhecimento implica uma irremediável omissão de pronúncia. Pois,
10. A douta decisão recorrida não se pronuncia quanto à ausência da fundamentação do despacho
recorrido. Pelo que,
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11. A douta decisão é nula por falta de pronúncia, de acordo com o disposto nas alíneas b) e d) do
n.º 1 do art. 668.º do CPC e do art. 125.º do CPPT».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, em face da invocação da nulidade da
sentença por omissão de pronúncia, sustentou-a nos seguintes termos:
«Quanto à alegada omissão de pronúncia, é nosso entendimento, com o devido respeito por
opinião em contrário, que tal não ocorre, porquanto o vício da falta de fundamentação apontado pelo
recorrente ao despacho do OEF encontra-se sanado com a fundamentação da sentença quanto à não
verificação da excepção de prescrição, cujo conhecimento é oficioso.
Aliás, no que a este ponto diz respeito, na sentença consta o seguinte (pág. 06):
“O que o Reclamante pretende com a Reclamação é que se declare a prescrição da dívida
exequenda. Foi isso que pediu no requerimento que originou o despacho reclamado e também nesta
reclamação.
No entanto, o Reclamante, previamente ao alegado “mérito” defendeu a invalidade da decisão
reclamada por “absoluta falta de fundamentação”.
Analisando o que cumpre apreciar e a precedência das questões a conhecer, conjugada com o
conhecimento oficioso da prescrição, veja-se artigo 175.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, entendendo que os autos fornecem elementos suficientes para dela se conhecer é o que se
passará a fazer, ficando a questão da alegada invalidade prejudicada”».
1.7 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão da hierarquia
para conhecer do presente recurso e indicou como tribunal competente para o efeito o Supremo Tribunal
Administrativo, ao qual os autos foram remetidos a requerimento do Recorrente.
1.8 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público
e o Procurador-Geral Adjunto remeteu para o parecer emitido pelo Representante do Ministério Público
junto do Tribunal Central Administrativo Norte, no sentido de que o recurso não merece provimento.
Em síntese, considerou, por um lado, que não se vislumbra qualquer contradição, enquanto vício
assacado à sentença pelo Recorrente e, por outro lado, que não se verifica a omissão de pronúncia
também invocada pelo Recorrente como vício da sentença, na medida em que «tendo o tribunal recorrido emitido directamente pronúncia sobre a alegada prescrição, obviamente que ficou prejudicada a
apreciação da invocada falta de fundamentação do despacho de indeferimento proferido pelo chefe de
finanças». Em todo o caso, e sem prejuízo do que deixou dito, considerou ainda que a referida decisão
administrativa se encontra suficientemente fundamentada, designadamente por remissão expressa para
a informação que a antecede e de que se apropriou.
1.9 Dispensaram-se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.10 A questão suscitada pelo Recorrente é a da nulidade da sentença em face do disposto nas
alíneas b) e d) do n.º 1 do art. 668.º do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 125.º do CPPT.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Factos Provados
Em face dos elementos juntos aos autos, melhor pormenorizados em cada alínea que se segue,
com interesse para a decisão a proferir considero assentes os seguintes factos:
A) No SF de Mangualde corre contra o Reclamante a execução fiscal com o n.º 2550200501008331,
com vista à cobrança coerciva de IRS do ano de 2002, no valor de € 24.163,00;
B) O aqui Reclamante apresentou reclamação graciosa em 16/06/2005 da liquidação que originou
a quantia aqui em execução;
C) Em 17/10/2005 o aqui reclamante apresentou Impugnação Judicial da liquidação referida na
alínea imediatamente anterior;
D) A citação do aqui oponente, na qualidade de devedor principal, no âmbito da execução mencionada em A. ocorreu em 07/07/2005;
E) Por ofício datado de 02/08/2005 foi o aqui reclamante notificado para prestar garantia, no
prazo de 15 (quinze) dias, de forma a assegurar a dívida e acrescido, no montante de € 32.629,06;
F) No âmbito da execução identificada em A) o Reclamante requereu, em 2005-08-17, a suspensão da execução através da prestação de garantia bancária n.º 137-43.000022-4 da Caixa Económica
Montepio Geral, SA, até ao montante máximo de € 32.629,06, datada de 12/08/2005;
G) A Garantia bancária referida na alínea imediatamente anterior, datada de 12/08/2005, tinha
o prazo de 2 (dois) anos;
H) Em 2006-03-14, foi proferido despacho, pelo Chefe do SF (competência delegada), a ordenar
a suspensão dos autos, aludindo à apresentação, em 2005.10.17, da Impugnação mencionada em G.;
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I) No despacho mencionado na alínea imediatamente anterior, mais consta:
“Tendo presente:
…
2. A existência de garantia bancária existente nos autos, ainda que limitada em termos temporais, e sem prejuízo de serem desenvolvidas as diligências de renovação próximo da data do seu
vencimento;
Nos termos do n.º 1 do art. 169.º do CPPT, ordeno a suspensão dos autos.”
J) Através de ofício, datado de 2006-02-20, referindo-se ao PEF identificado em A., foi notificado,
pelo Serviço de Finanças, o mandatário (com conhecimento ao executado) para, no prazo de 10 dias
contados a partir da notificação, proceder à substituição da garantia apresentada ou apresentar com
uma antecedência mínima de 90 dias antes do termo da garantia junta (até 2007/05/13), nova garantia
sob pena da AF proceder às diligências consideradas necessárias à garantia do processo;
K) Na notificação mencionada em J. é feita a alusão à garantia descrita na al F., a qual é considerada não preencher todos os requisitos exigidos para efectiva suspensão do PEF.;
L) Por ofício de 2007-10-17, referindo-se ao PEF identificado em A., foi notificado, pelo Serviço
de Finanças, o mandatário (com conhecimento ao executado) para, no prazo de 15 dias contados a
partir da assinatura aviso de recepção, prestar garantia idónea, a qual poderá consistir em garantia
bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de assegurar a dívida e acrescido, no
montante de € 35.372,66, sob pena da AF proceder de imediato à penhora de bens suficientes para
pagamento da dívida exequenda e do acrescido;
M) No ofício mencionado na alínea imediatamente anterior mais fez constar a AF que:
“…atento ao preceituado no art. 183.º do CPPT e sob pena da mesma ser recusada, a garantia
a apresentar não deve ser limitada no tempo.”
N) Através do ofício 1345, de 2011-05-24, o SF notificou o ora reclamante para substituir no prazo
de 15 dias a garantia bancária, então apresentada, por uma nova garantia, invocando a caducidade
da garantia bancária mencionada na alínea F., datada de 12/08/2005 e apresentada em 17/08/2005;
O) A notificação mencionada em N. foi, também efectuada, na mesma data, a coberto do ofício
n.º 1344 ao mandatário do reclamante;
P) Na notificação mencionada em N., o SF solicitou uma nova garantia susceptível de assegurar
a dívida e acrescido, no montante de € 32.953,46, sob pena de proceder de imediato à penhora de bens
suficientes para pagamento da dívida exequenda e do acrescido;
Q) Na sequência vinda de referir, o Executado solicitou ao Exm.º Chefe do Serviço de Finanças
de Mangualde, “…que declare a prescrição da dívida exequenda…”;
R) Na sequência do requerimento mencionado em Q., foi proferido despacho em 04/07/2011, não
reconhecendo a verificação da prescrição e reiterando a obrigação de prestação idónea. Destacando-se o seguinte teor:
“Presente a informação supra e os factos constantes dos autos corroboro a não verificação da
prescrição da dívida e ordeno a notificação do presente despacho reiterando a obrigatoriedade de
prestar garantia idónea, sob pena de se remover a suspensão dos autos e o desencadeamento de todas
as diligências legalmente definidas conducentes à constituição de garantia idónea para reposição da
suspensão dos autos.”;
S) O despacho mencionado em R. foi notificado ao executado a coberto do ofício n.º 1900 de
2011-07-04, aí constando a indicação do meio de reacção correspondente;
T) O AR da notificação mencionada na alínea imediatamente anterior foi assinado em 2011-07-06;
U) A reclamação que deu origem aos presentes autos, visa o despacho descrito em N., tendo sido
enviada por correio em 2011/07/18 (Segunda feira).
Factos não provados:
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
O Executado pediu ao Chefe do Serviço de Finanças de Mangualde (órgão da execução fiscal)
que declarasse prescrita a obrigação tributária subjacente à dívida exequenda.
Esse pedido foi indeferido e o Executado reclamou judicialmente dessa decisão para o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu, pedindo a anulação da mesma e a declaração da prescrição da obrigação tributária. Como fundamentos desse pedido invocou que a decisão administrativa reclamada
padece de insuficiência de fundamentação e de violação de lei por erro nos pressupostos de facto e de
direito, sendo que a obrigação tributária está prescrita.
A Juíza daquele Tribunal julgou a reclamação improcedente.
Para tanto, começou por referir que apreciaria, em primeiro lugar, a questão da prescrição da
dívida exequenda, ao abrigo do disposto no art. 175.º do CPPT, e expressou o entendimento de que
assim ficava prejudicada a apreciação do vício de falta de fundamentação imputado ao acto reclamado.
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Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, é deste entendimento que
discorda o Executado. Sustenta que só a procedência da questão da prescrição prejudicaria o conhecimento da questão da falta de fundamentação da decisão administrativa por ele suscitada em sede de
reclamação judicial. Por esse motivo, assaca à sentença a nulidade por «contradição» e por «omissão
de pronúncia», decorrente da violação das alíneas b) e d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC e do art. 125.º
do CPPT.
Daí que tenhamos enunciado a questão a apreciar e decidir nos termos que ficaram expostos em 1.10.
2.2.2 DA NULIDADE DA SENTENÇA
A questão que o Recorrente coloca à apreciação do Tribunal de recurso foi já apreciada por este
Supremo Tribunal Administrativo, através do acórdão proferido em 19 de Setembro de 2012 no processo n.º 862/12 (1), em recurso em tudo idêntico ao presente, sendo que o Recorrente é o mesmo em
ambos os processos, como é a mesma a questão suscitada e são absolutamente idênticas as conclusões
das alegações de recurso.
Assim, e tendo presente o disposto no art. 8.º, n.º 3, do Código Civil, vamos limitar-nos a reproduzir o que aí ficou dito (2):
«Tendo em atenção que a alínea b) do n.º 1 do art. 668.º dispõe que é nula a sentença quando
«não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão», e que a alínea d) dispõe que é nula a sentença quando «o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar
ou conheça de questões que não podia tomar conhecimento», há que olhar para o teor da sentença
recorrida, proferida na reclamação que o executado deduziu com vista à anulação da decisão do órgão
de execução fiscal de indeferimento do pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda com
fundamento em falta de fundamentação e violação de lei por verificação de todos os pressupostos de
facto e de direito para a ocorrência da prescrição.
Segundo a sentença, «O que o Reclamante pretende com a Reclamação é que se declare a
prescrição da dívida exequenda. Foi isso que pediu no requerimento que originou o despacho reclamado e também nesta reclamação. No entanto, o Reclamante, previamente ao alegado “mérito” defendeu a invalidade da decisão reclamada por “absoluta falta de fundamentação”.
Analisando o que cumpre apreciar e a precedência das questões a conhecer, conjugada com o conhecimento oficioso da prescrição, veja-se artigo 175.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
entendendo que os autos fornecem elementos suficientes para dela se conhecer, é o que se passará a
fazer, ficando a questão da alegada invalidade prejudicada», razão porque se passou, de imediato, ao
conhecimento da questão da prescrição da dívida exequenda e, tendo-se concluído que ela ainda não
ocorrera, julgou-se improcedente a reclamação sem entrar na análise do vício de falta de fundamentação imputado ao acto reclamado.
Na perspectiva do Recorrente, o Mmº Juiz terá incorrido em omissão de pronúncia ao ter-se escusado a conhecer o vício de falta de fundamentação do acto impugnado e terá entrado em insanável
contradição para justificar essa escusa, na medida em que tendo conhecido da prescrição, julgando-a
não verificada, não podia deixar de conhecer daquela outra questão, já que ela não terá ficado prejudicada nos termos do disposto no art.º 660.º n.º 2 do CPC.
Como se sabe, a nulidade por omissão de pronúncia está directamente relacionada com o comando
fixado n.º 2 do art. 660º do CPC – segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução
dada a outras» – servindo de cominação ao desrespeito desse preceito legal, razão por que na sentença
devem ser conhecidas todas as questões que as partes tenham submetido à apreciação do tribunal, com
excepção daquelas cuja decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.
Por conseguinte, só pode ocorrer omissão de pronúncia quando o juiz não toma posição sobre
questão colocada pelas partes, não emite decisão no sentido de não poder dela tomar conhecimento nem
indica razões para justificar essa abstenção de conhecimento, e da sentença também não resulta, de forma
expressa ou implícita, que esse conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio.
Não se verifica, assim, nulidade por omissão de pronúncia se o juiz evoca razões para justificar
a abstenção de conhecimento de questões que lhe foram colocadas, mesmo que, segundo a sua tese
(jurídica ou não jurídica), tivesse cabimento ou fosse justificado o conhecimento dessas questões.
Na verdade, como tem sido repetidamente afirmado pela jurisprudência, quando o tribunal,
consciente e fundamentadamente, não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de
julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia esse não conhecimento, mas não nulidade
por omissão de pronúncia. Esta só ocorrerá nos casos em que o Tribunal, pura e simplesmente, não
tome posição sobre questão de que devesse conhecer, inclusivamente não decidindo explicitamente que
não pode dela tomar conhecimento – cfr., entre outros, os acórdãos do STA proferidos em 1/09/2004,
em 10/03/2005 e em 11/09/2007, nos processos n.º 0868/04, n.º 046862, e n.º 0898/06, respectivamente.
No caso em apreço, o Mmº Juiz deixou explicado que começaria pela apreciação da matéria de
conhecimento oficioso relativa à prescrição da dívida exequenda, e expressou o entendimento de que
esse conhecimento tornaria inútil, por prejudicialidade, a apreciação do vício de falta de fundamentação
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imputado ao acto reclamado. Ou seja, o Mmº Juiz emitiu um julgamento quanto ao vício de falta de fundamentação, ainda que recusando a sua apreciação com base em certa fundamentação jurídica que aduziu.
Tal julgamento pode, é certo, como qualquer decisão de um tribunal, mostrar-se errado – e daí
a existência no sistema legal de recursos com vista à correcção de tais erros – mas o que não pode é
dizer-se que a sentença padece de omissão de pronúncia.
Não se verifica, portanto, tal nulidade.
Como não se verifica, igualmente, a nulidade da sentença por violação da alínea b) do n.º 1 do
art.º 668.º do CPC, já que, como vem entendendo uniformemente a doutrina 1 (1 Cfr. ALBERTO DOS REIS,
in Código de Processo Civil Anotado, volume V, página 140.) e a jurisprudência 2 (2 Cfr., entre muitos
outros, os acórdãos proferidos pelo STA em 10-10-90, no proc. n.º 11946, em 31-1-90, no proc. n.º 11921,
em 29-5-91, no proc. n.º 24722, em 22-2-1995, no proc. n.º 18494, em 5-2-1997, no proc. n.º 21024, em
12-7-2000, no proc. n.º 25056, em 21-1-2003, no proc. n.º 633/02, em 14-7-2008, no proc. n.º 510/08, e
em 3-12-2008, no proc. n.º 540/08.), tal nulidade só ocorre quando se verifica falta absoluta de fundamentação, e não quando a fundamentação enunciada é insuficiente, medíocre, contraditória ou errada.
Como ensina ALBERTO DOS REIS, na obra citada, «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.»
Ora, como se viu, a sentença contém a motivação que levou o julgador a abster-se de conhecer
do referido vício, pelo que não existe falta de fundamentação. Se, eventualmente, essa motivação é
contraditória e/ou desacertada, estar-se-á perante erro de julgamento e não de nulidade da sentença
por falta de fundamentação.
Razão por que também não se verifica esta nulidade.
Não estando, porém, este tribunal de recurso impedido de apreciar como erro de julgamento aquilo
que é apresentado pelo recorrente como nulidade da sentença – já que lhe cabe, na sua função jurisdicional, não apenas interpretar e aplicar a lei, mas também interpretar e apreciar correctamente, sem
formalismo exagerados, os factos alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica (art. 664º do CPC)
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( Neste sentido, entre outros, o Acórdão do Pleno da Secção de CA, proferido em 24/05/2005, no proc.
n.º 046592.) – e visto que se deve considerar como implicitamente invocado o erro de julgamento – pois
o recorrente alegou que, ao contrário do decidido, só a procedência da questão da prescrição seria
susceptível de levar à inutilidade do conhecimento do vício de falta de fundamentação, e não já a improcedência dessa questão, assim sustentando a “insanável contradição” de que padeceria a sentença e o
“manifesto erro” em que se teria incorrido – cumpre examinar a matéria alegada na apontada perspectiva.
Como se viu, o acto reclamado era constituído pela decisão do órgão de execução fiscal que indeferiu o pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda com base em falta de fundamentação
dessa decisão e violação de lei por verificação de todos os pressupostos de facto e de direito para a
ocorrência desse facto jurídico extintivo da dívida.
O Mmº Juiz do tribunal “a quo”, em vez de apreciar os vícios imputados ao acto reclamado,
considerou que podia e devia julgar de novo e oficiosamente a questão da prescrição, por se tratar de
matéria de conhecimento oficioso à luz do artigo 175.º do CPPT.
Ora, considerando que o tribunal pode, efectivamente, conhecer oficiosamente a questão da
prescrição da dívida tributária, mesmo em sede de reclamação deduzida ao abrigo do disposto nos
artigos 276.º e segs. do CPPT e ainda que o objecto da reclamação nada tenha a ver com a prescrição
nem a questão tenha sido previamente colocada ao órgão da execução fiscal; e visto que, no caso vertente, o Mmº Juiz entendeu, e bem, que face a esse poder de conhecimento oficioso não estava limitado
à apreciação da legalidade da decisão reclamada, podendo, antes, proceder a um novo julgamento,
sobrepondo-se, assim, ao órgão da execução na apreciação e decisão da matéria, é manifesto que o
conhecimento dos vícios imputados à decisão do órgão da execução fiscal ficaram prejudicados pelo
novo julgamento efectuado pelo Juiz do tribunal tributário.
Em suma, considerando como lícita esta nova e oficiosa apreciação jurisdicional da questão da
prescrição na instância judicial competente, bem andou a sentença recorrida ao decidir que perante
este novo julgamento da questão ficava prejudicada a apreciação da validade formal da decisão que
o órgão da execução fiscal proferira sobre a matéria.
Nesta conformidade, a douta sentença recorrida não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as conclusões do recurso».
Face ao exposto, o recurso não merece provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, fazendo ainda apelo ao sumário
doutrinal do citado acórdão:
I - Porque só pode ocorrer nulidade da sentença por omissão de pronúncia quando o juiz não
toma posição sobre questão colocada pelas partes, não emite decisão no sentido de não poder dela

3412
tomar conhecimento, nem indica razões para justificar essa abstenção de conhecimento, e da sentença
também não resulta, de forma expressa ou implícita, que esse conhecimento tenha ficado prejudicado
em face da solução dada ao litígio, tal nulidade não se verifica se o juiz evoca razões para justificar a
abstenção de conhecimento de questão que lhe foi colocada.
II - A nulidade da sentença por violação da alínea b) do n.º 1 do art. 668.º do CPC só ocorre quando
se verifica falta absoluta de fundamentação, e não quando a fundamentação enunciada é insuficiente,
medíocre, contraditória ou errada.
III - O tribunal de recurso jurisdicional não está impedido de apreciar como erro de julgamento
aquilo que é apresentado pelo recorrente como nulidade da sentença, já que lhe cabe, na sua função
jurisdicional, não apenas interpretar e aplicar a lei, mas também interpretar e apreciar correctamente,
sem formalismo exagerados, os factos alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica (art. 664.º
do CPC).
IV - Considerando como lícita a nova e oficiosa apreciação jurisdicional da questão da prescrição
na instância judicial competente, bem andou a sentença recorrida ao decidir que perante este novo
julgamento da questão ficava prejudicada a apreciação da validade formal da decisão que o órgão da
execução fiscal proferira sobre a matéria.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Acórdão ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e46947495061fff580257a85005669e9?OpenDocument.)
(2) (Por facilidade de exposição, as notas de rodapé no original serão transcritas, entre parêntesis, no próprio texto.)

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
Nulidade da sentença. Excesso de pronúncia. Prazo para o exercício do direito de
remissão.
Sumário:
I — De acordo com o disposto nos artigos 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e
Processo Tributário e 660.º, n.º 2 do Código de Processo Civil, a sentença deve
conhecer, sob pena de nulidade, de todas as questões suscitadas pelas partes,
seja como fundamento do pedido formulado pelo autor, seja como fundamento
das excepções deduzidas, e bem assim das controvérsias que as partes sobre elas
suscitem, ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação
e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.
II — Decorre, por outro lado, do artigo 664.º do Código de Processo Civil, que o juiz,
pese embora só possa servir-se dos factos articulados pelas partes, não está sujeito
às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das
regras de direito.
III — No caso subjudice, sendo o ponto axial da pretensão da reclamante a alegação
da tempestividade do exercício do direito de remissão, por força da aplicação
do disposto no artigo 145.º, n.º 5 do Código de Processo Civil, não padece de
nulidade por excesso de pronúncia sentença recorrida que se pronunciou sobre
tal matéria, considerando, porém, que não se colocava a questão da prática do
acto nos termos do artigo 145.º do Código de Processo Civil, porquanto estava
em causa uma venda por leilão electrónico e o prazo para o exercício do direito
de remissão seria o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 913.º do Código de
Processo Civil e não o previsto na alínea a) do mesmo normativo.
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Processo n.º 1110/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Ana Ferreira Dias.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, veio recorrer para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel de 28 de Maio de 2012, que julgou procedente a reclamação deduzida por Ana Ferreira Dias, melhor identificada nos autos, contra o despacho proferido
pelo Chefe do Serviço de Finanças de Paços de Ferreira que indeferiu o pedido de remição no âmbito
de um processo de execução fiscal n.º 1830-2009/01043749.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de
atos do órgão do execução fiscal, deduzida nos termos do disposto no artº 276º do CPPT, do despacho
proferido em 2012/02/20, pelo Chefe do SF de Paços de Ferreira, no PEF que ali corre termos sob o
n.º 1830200901043749 e apensos.
B. Tal despacho indefere a pretensão da ora reclamante de lhe ver concedido o direito de remição,
na qualidade de mãe da co-executada Maria Fernanda Dias Barbosa, relativamente ao prédio registado na matriz predial urbana da freguesia de Serôa, Paços de Ferreira, sob o artº 1145º, alienado em
2012/01/30 naquele PEF,
C. Porquanto o órgão de execução fiscal entendeu que o pedido da aqui reclamante foi efectuado
após a emissão do título de transmissão, pelo que considerou o mesmo como intempestivo, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artº 913º do CPC.
D. Constitui fundamento da presente reclamação a ilegalidade do despacho assim proferido,
porquanto o requerimento por si apresentado, no qual exerce o direito de remição, não se mostra extemporâneo, porque apresentado dentro do prazo previsto no artº 145º, n.º 5 do CPC, o qual entende
aplicável in casu,
E. por analogia com o entendimento jurisprudencial que tem vindo a aceitar, em determinados
casos, a aplicação ao direito de remição do disposto no artº 146º do mesmo diploma legal (que prevê
as situações de justo impedimento).
F. A douta sentença de que se recorre concluiu pela procedência da reclamação, revogando-se o
despacho reclamado, por considerar que “de acordo com o disposto no art. 913º, n.º 1, alínea b), do
CPC, a reclamante exerceu tempestivamente o direito de remição”
G. Na fundamentação de direito explica, porém, o Mmo Juiz do Tribunal a quo, que “a única
questão a decidir é a legalidade do despacho que indeferiu ao exercício do direito de remição”, sendo
que, “[a] reclamante entende que pode exercer o direito de remição nos termos do art. 913º e 145º do
CPC, até ao terceiro dia útil posterior à emissão do título de transmissão. Ao invés, o órgão de execução
fiscal, a Fazenda Pública e a contra interessada entendem que a reclamante só podia exercer o direito
de remição até ao momento da emissão do título de transmissão” (ou seja, em conformidade com o
disposto na alínea a) do n.º 1 do artº 913º do CPC) e que,
H.“(n)o fundo a questão em apreço passaria pela aplicação ou não do art. 145º do CPC aos prazos
fixados no art. 913.º, n.º1 do CPC”.
I. Acontece que, ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a Fazenda Pública, sendo outro o seu entendimento, como se argumentará e concluirá, já que
considera que a douta sentença sob recurso padece de excesso de pronúncia, vício formal que importa
a sua nulidade.
J. Isto porque, pelo que vem de ser dito, constata-se que a douta sentença sob recurso prolata sobre
questão que não devia conhecer, conforme o disposto na 2ª parte do n.º 2 do artº 660º e na alínea d) do
n.º 1 do artº 668º, ambos do CPC.
K. Veja-se, neste sentido, o douto Acórdão do TCA Sul, de 2011/04/07, processo n.º 04506/11, de
cujo sumário se extrai que “3. O excesso de pronúncia pressupõe que o julgador vai além do conhecimento que lhe foi pedido pelas partes. Por outras palavras, haverá excesso de pronúncia, sempre que
a causa do julgado não se identifique com a causa de pedir ou o julgado não coincida com o pedido.
Pelo que deve considerar-se nula, por vício de «ultra petita», a sentença em que o Juiz invoca, como
razão de decidir, um título, ou uma causa ou facto jurídico, essencialmente diverso daquele que a parte
colocou na base (causa de pedir) das suas conclusões (pedido).
4. No processo judicial tributário o vício de excesso de pronúncia, como causa de nulidade da
sentença, está previsto no artº 125, nº. 1, do C. P. P. Tributário, no último segmento da norma.
E. Enferma, assim, de nulidade por excesso de pronúncia, a decisão que conhece de questão
enformadora de uma concreta causa de pedir conducente à procedência da ação, que não havia sido
articulada na respetiva petição inicial e nem seja de conhecimento oficioso.
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M. Ainda conforme se pronúncia o Meritíssimo (Mmo) Juiz do Tribunal a quo, na sua fundamentação de direito, a fls. 3 da sentença recorrida, “No fundo a questão em apreço passaria pela aplicação
ou não do art. 145º do CPC aos prazos fixados no art. 913º, n.º 1, do CPC”, “porém, entendemos que
a questão não se coloca” “A reclamante tem razão, mas por fundamento legal diverso do invocado”.
N. Entende, pois, a Fazenda Pública, com o devido respeito por melhor opinião, não poder o
Tribunal a quo pronunciar-se sobre o fundamento diverso do invocado “, que serviu de base à decisão
tomada a final, ou seja, que no caso em apreço ‘o direito de remição tem de ser exercido nos termos
do artº 913º, n.º 1, alínea b), do CPC, uma vez que a alínea a) aplica-se apenas à venda por proposta
em carta fechada”.
O. concluindo que, “logo, de acordo com o disposto no art. 913º, n.º 1, alínea b), do CPC, a reclamante exerceu tempestivamente o direito de remição”
P. quando a reclamante apenas invoca que não extrapolou o prazo previsto na alínea a) do predito
n.º 1 do artº 913º do CPC, porque lhe é de aplicar o disposto no n.º 5 do artº 145º do mesmo diploma,
por analogia com o entendimento jurisprudencial que tem vindo a aceitar, em determinados casos, a
aplicação ao direito de remição do disposto no artº 146º, também do CPC.
Q. Face ao exposto e com a ressalva do respeito devido por melhor opinião, enferma a douta
sentença do Tribunal a quo de nulidade, decorrente de erro do julgamento por excesso de pronúncia,
R. porquanto conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento, por não terem sido
suscitadas pelas partes.
2 – A recorrida, Ana Ferreira Dias, contra alegou, formulando as seguintes conclusões:
I. Nos presentes autos, a única questão a decidir era a legalidade do despacho que indeferiu o
exercício do direito de remição.
II. Entende a recorrente que exerceu o seu direito tempestivamente nos termos do art. 145º, n.º5,
do Código de Processo Civil.
III. Não obstante tal alegação, entendeu o Meritíssimo Juiz a quo que aquela questão não chegava
a colocar-se, uma vez que, exerceu o direito de remição antes do despacho que determinou a realização
de diligências de entrega efectiva do bem.
IV. A sentença recorrida limita-se a decidir de acordo com a matéria que resulta do probatório,
embora dando à factualidade descrita um recorte jurídico diverso do apontado pela reclamante.
V. Nos termos do art. 664.º do Código de Processo Civil “juiz não está sujeito às alegações das
partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito”.
VI. Não se verifica, por isso, um excesso de pronúncia da douta decisão agora colocada em crise.
VII. Tudo o quanto se deixou exposto demonstra o ajuste da decisão recorrida.
3 - Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este tribunal veio por acórdão exarado a
fls. 193/201 dos autos a declarar-se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente
recurso que tem por fundamento, exclusivamente, matéria de direito e declarou competente para esse
efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.
4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre esta questão prévia, nada vieram dizer.
5 – Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer, com a
seguinte fundamentação:
“A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel, exarada a fls. 148/151, em 28 de Maio de 2012.
A sentença recorrida julgou procedente reclamação deduzida do despacho preferido pelo Chefe
do SLF de Paços de Ferreira, de 20 de Fevereiro de 2012, que indeferiu pedido de remição do imóvel
penhorado/vendido nos autos, no entendimento de que tal direito foi exercido em tempo, uma vez que à
situação em apreço se aplica o prazo da alínea b) do n.º 1 do artigo 913º do CPC e não o prazo da alínea a).
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 160/161, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685.º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
A recorrida Ana Dias contra-alegou, tendo concluído nos termos de fls. 173/174, que aqui, também,
se dão por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.
A nosso o ver o recurso não merece provimento.
A questão controvertida consiste em saber se a sentença recorrida sofre do vício formal de excesso
de pronúncia.
A recorrente imputa à sentença recorrida vício formal de excesso de pronúncia e consequente
nulidade, uma vez que, em seu entender, o que estava em causa era saber se ao prazo estatuído no
artigo 913º/l/a) do CPC se aplica o disposto no artigo 145º/5 do CPC e o tribunal recorrido decidiu a
causa com o fundamento de que ao caso há que aplicar o prazo da aliena b) do citado artigo e não o da
alínea a) e, com esse fundamento, o pedido de remição é tempestivo.
O Tribunal não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir o conhecimento oficioso de outras (artigo 660º/2 do CPC).
O que o citado artigo proíbe é que se conheça de questões não suscitadas.
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Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo
a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou de direito sobre que existem
divergências, formuladas com base em alegadas razões de facto e de direito. (Acórdão do STA, de 29
de Abril de 2008, recurso n.º 18150, AP-DR, de 2001.11.30, página 1.311.)
Ora, a nosso ver, a questão suscitada e a decidir pelo tribunal tem a ver com a legalidade do despacho da autoridade tributária que entendeu que o pedido de remição é intempestivo.
A situação de direito sobe a qual existem divergências ou a questão a decidir, é, pois, saber se,
em função da factualidade apurada, o pedido de remição é ou não tempestivo.
E foi sobre essa questão suscitada e não sobre qualquer outra que o tribunal recorrido se pronunciou.
O que o tribunal recorrido fez foi utilizar argumentos jurídicos, coisa distinta de questões, distintos
dos utilizados pelas partes.
Assim considerou que a questão a decidir a tempestividade do pedido de remição não passa por
saber se ao prazo da aliena a) se aplica ou não o disposto no artigo 145º/5 do CPC, mas que o prazo a
ter em conta é o da aliena b).
Portanto, como muito bem refere a recorrida na conclusão IV das suas alegações, o tribunal recorrido limitou-se a dar um recorte jurídico diverso do que foi por si apontado.
Ora, nos termos do estatuído no artigo 664º do CPC “O juiz não está sujeito às alegações das
partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito”.
A sentença recorrida não sofre, pois, do vício formal de excesso de pronúncia, não merecendo
censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida na ordem
jurídica.”
6 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente, do recurso cumpre apreciar e decidir.
6.1 - Em sede factual apurou-se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) O Serviço de Finanças de Paços de Ferreira instaurou contra João Dias Gonçalves e Maria
Fernanda Dias Barbosa o PEF 1830-2009/01043 749 e apenso, por dívidas de IMI de 2008 e 2009, no
valor global de 1.233, 13 € (fls. 1 a 7).
B) No PEF foi penhorado o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Paços de
Ferreira no número 429/19950614, da freguesia de Seroa, concelho de Paços de Ferreira, inscrito na
matriz predial urbana da referida freguesia sob o artigo 1145 (fls. 5 e 10 a 16 do PEF)
C) Por despacho de 19/10/2011, foi ordenada a venda por leilão electrónico do prédio penhorado,
designada para o dia 30/1/2012, pelas 10 H 00 (fls. 36 a 46 do PEF).
D) Nesse dia o referido prédio foi adjudicado à NAD - Construções, Lda, pelo valor de 37.000,006€
(fls. 48 do PEF).
E) No dia 8/2/2012 a NAD - Construções, Lda, depositou o preço da proposta adjudicada no montante de 37.000,00 € e pagou o respectivo Imposto do Selo, no valor de 296,006 (fls. 50 a 53 do PEF).
F) No dia 13/2/2012 foi emitido o título de adjudicação do prédio e o despacho de cancelamento
dos ónus e encargos (fls. 54 e 55 do PEF).
G) No dia 16/2/2012, a reclamante, mãe da executada Maria Fernanda Dias Barbosa, requereu
ao órgão de execução fiscal o exercício do direito de remição, juntando uma certidão do seu registo
de nascimento, os documentos comprovativos do depósito no montante de 38.850,00€, realizado nos
termos do art. 913.º; n.º 2, do CPC, do pagamento do Imposto do Selo no montante de 296,00€ e do
IMT no montante de 370,00€ e da multa prevista no art. 145.º, n.º 5. do CPC, no valor de 122,40 € e
as fotocópias dos bilhetes de identidade e do número de contribuinte seus e da executada (fls. 57 a 66).
H) No dia 20/2/2012 o órgão de execução fiscal, pelo despacho de fls. 68, cujo teor aqui se dá
por reproduzido, indeferiu o pedido de remição.
I) No dia 29/2/2012 a contra-interessada requereu a entrega do prédio adjudicado (fls. 70).
J) No dia 5/3/2012 foi determinada a realização das diligências necessárias à entrega efectiva do
prédio comprado pela contra-interessada (fls. 71).
6.2 Do mérito do recurso.
A única questão trazida à apreciação deste Tribunal no presente recurso é a de saber se sentença
recorrida sofre de nulidade por excesso de pronuncia porque decidiu sobre questão que não devia conhecer, nos termos estatuídos do nº1 do artº 125º do CPPT e da alínea d) do nº1 do artº 668º do CPC
conjugados com o nº2 do artº 660º e o artº 664º ambos do CPC.
A decisão recorrida julgou procedente reclamação deduzida do despacho preferido pelo Chefe
dos Serviços de Finanças de Paços de Ferreira, de 20 de Fevereiro de 2012, que indeferiu pedido de
remição do imóvel penhorado/vendido nos autos, por considerar que tal direito foi exercido em tempo,
uma vez que à situação em apreço se aplica o prazo da alínea b) do n.º 1 do artigo 913º do CPC e não
o prazo da alínea a).
Contra o assim decidido se insurge a Fazenda Pública alegando que o Tribunal a quo não podia
pronunciar-se sobre o fundamento diverso do invocado, que serviu de base à decisão tomada a final,
ou seja, que no caso em apreço o direito de remição tem de ser exercido nos termos do artº 913º,
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n.º 1, alínea b), do CPC, uma vez que a alínea a) se aplica apenas à venda por proposta em carta
fechada.
E que a reclamante apenas invocara não ter ultrapassado o prazo previsto na alínea a) do n.º 1 do
artº 913º do CPC, sendo de lhe aplicar o disposto no n.º 5 do artº 145º do mesmo diploma.
Conclui que a sentença do Tribunal a quo enferma de nulidade, decorrente de “erro do julgamento
por excesso de pronúncia”.
6.3.
Entendemos que não assiste razão à recorrente
Vejamos.
Nos termos do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário constituem
causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.
Dispõe, por sua vez, o art. 668º n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil que é nula a sentença
quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de
que não podia tomar conhecimento.
Numa correcta abordagem da questão haverá também que invocar o art. 660º n.º 2 do Código
de Processo Civil que estatui que o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução
dada a outras.
A sentença deve pois conhecer de todas as questões suscitadas pelas partes, seja como fundamento
do pedido formulado pelo autor, seja como fundamento das excepções deduzidas, e bem assim das
controvérsias que as partes sobre elas suscitem, ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões
cuja apreciação e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.
Ora no caso vertente, analisada a petição inicial, é manifesto que a questão suscitada pela reclamante era a questão da tempestividade do exercício do direito de remição do prédio urbano inscrito na
matriz da Freguesia de Seroa, Concelho de Paços de Ferreira, sob o artº 1145º, sendo que a pretensão
da demandante, ou seja, o efeito jurídico que pretendia obter, era a revogação do despacho do Chefe do
Serviços de Finanças locais, despacho esse que considerou intempestivo o direito de remição exercido
pela reclamante, pedindo também a suspensão da decisão de adjudicação - cf. - conclusões A a K e
pedido da reclamação de fls. 6 a 10.
Constata-se assim que a reclamante fundou o pedido de revogação do despacho sindicado
na alegação da tempestividade do exercício do direito de remição, sustentando que os prazos
previstos no artº 913º do Código de Processo Civil têm natureza processual e que de acordo com
os nºs 5 a 7 do artº 145º do Código de Processo Civil, a prática de actos processuais poderia ser
efectuada nos 3 primeiros dias subsequentes ao termo do prazo, estando a sua validade dependente do pagamento de uma multa, pressupostos este que terão sido satisfeitos (cf. conclusões A
a k da petição inicial).
Em suma, o ponto axial da pretensão da reclamante era a alegação da tempestividade do exercício
de remissão, por força da aplicação do disposto no artº 145º, n.º 5 do Código de Processo Civil.
E foi sobre esta questão que a sentença recorrida se pronunciou, considerando, porém, que não
se colocava sequer o problema da prática do acto nos termos do artº 145º do Código de Processo
Civil, porquanto a reclamante exerceu, tempestivamente, o direito de remição em 16.02.2012 quando
ainda não tinha ocorrido a entrega do prédio vendido e o título para a sua entrega efectiva não tinha
sido assinado.
Isto porque se ponderou que estava em causa uma venda por leilão electrónico e o prazo para o
exercício do direito de remissão seria o previsto na alínea b) do n.º 1 do artº 913º do Código de Processo
Civil e não o previsto na alínea a) (1) do mesmo normativo.
Ora como é sabido, e decorre do artº 664º do Código de Processo Civil, o juiz, pese embora só
possa servir-se dos factos articulados pelas partes, não está sujeito às alegações das partes no tocante
à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito.
No caso em apreço, como vimos, a sentença conheceu da questão da tempestividade do exercício
do direito de remissão, só que o fez perspectivando a questão em enquadramento jurídico diferente,
sem extravasar, porém, a factualidade alegada pelas partes.
Daí que se entenda que a decisão recorrida não padece da arguida nulidade por excesso de
pronúncia.
E por nenhuma outra questão foi suscitada pela Fazenda Pública, forçoso é concluir que o presente
recurso não merece provimento.
7. Decisão
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.
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Custas pela Fazenda Pública.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão
Lopes.
(1) Dispõe o artº 913º, n.º 1 do Código de Processo Civil o seguinte: - O direito de remição pode ser exercido: a) No caso
de venda por propostas em carta fechada, até à emissão do título da transmissão dos bens para o proponente ou no prazo e nos
termos do n.º 4 do artigo 898.º; b) Nas outras modalidades de venda, até ao momento da entrega dos bens ou da assinatura do
título que a documenta.

Acórdão de 7 de Novembro de 2012.
Assunto:
IMI. Valor patrimonial. Actualização. Dever de fundamentação.
Sumário:
Padece de erro de julgamento a sentença que ao fiscalizar o cumprimento do dever
de fundamentação atende exclusivamente aos elementos do acto reclamado e não
aos que constam do acto que decidiu a reclamação da actualização do valor patrimonial tributável de um prédio urbano, deduzida ao abrigo do artigo 102.º, n.º 2
do Código de Procedimento e Processo Tributário e que constitui o objecto de
impugnação judicial.
Processo n.º 1126/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel de Matos Portela.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 14/11/2011, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
Manuel de Matos Portela, com os demais sinais dos autos, contra a liquidação do IMI respeitante ao
ano de 2003 no valor de 1.325,05.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. A douta sentença sob recurso julgou procedente a impugnação deduzida contra a liquidação
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de 2003, por considerar procedente o vício
de forma por falta de fundamentação.
II. Para tal, a Mmª, Juíza “a quo”considerou que a nota de liquidação não comporta a fundamentação aduzida pela Administração Fiscal e que, na liquidação não se faz qualquer referência aos critérios
usados pela para atribuir aquele valor patrimonial ao prédio inscrito na matriz urbana da freguesia da
Vitória (concelho do Porto) sob o artigo matricial 00313.
III. A questão que se coloca é a de saber se, efectivamente, por não ter cumprido o propósito de
informar o impugnante do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto, nem conhecer das razões de
facto e de direito que determinaram a sua prática (cfr art.º77º da LGT e 268º da CRP).
IV. ou se, por não fazer referência, mesmo de forma sumária, à razão da atribuição do valor patrimonial de € 165 129,00 para efeitos de tributação, como alega o contribuinte.
V. O artº 77º da Lei Geral Tributária (LGT) prescreve um direito à fundamentação de todas as
decisões em matéria tributária que afectem os direitos ou interesses do contribuinte.
VI. da mesma forma que o artº 124º do CPA estatui o correspondente dever (de fundamentação)
a cargo da Administração,
VII. e, nos termos do artº 125º nºs 1 e 2 do CPA se determina que “a fundamentação deve ser
expressa através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão... equivalendo
à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que por obscuridade contradição ou insuficiência
não esclareçam concretamente a motivação do acto”.
VIII. “In casu” os elementos constantes do documento de cobrança remetido ao impugnante (onde
se integra a liquidação), não podem deixar de se considerar suficientes para que o contribuinte conheça
a razão da liquidação impugnada (cfr se refere em 16),
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IX. e possa compreender o iter cogniscitivo que presidiu à liquidação (vide, neste sentido os
Acórdãos do STA de 2/04/2004, in procº 0882/07. de 20/02/2008, in procº 0765/07, de 11/02/2009 in
procº 0767/07).
X. Resulta, ainda, da leitura informativa da nota, que “na presente liquidação foi observado o
disposto no artº 25º do DL 287/2003 de 12/11 (regime de salvaguarda).
XI. Donde, da conjugação de todos os elementos referidos não poderiam restar dúvidas ao impugnante quanto à razão pela qual foi emitida a referida nota de cobrança, bem como as circunstâncias
que conduziram à actualização do valor patrimonial do referido imóvel.
XII. Tal como igualmente se refere na contestação, uma “invocada’ falta de fundamentação da
liquidação jamais se mostrou impeditivo de contra ela reagir, porquanto, do conjunto de faculdades
processuais facultadas, com vista à reação contra o acto tributário em causa, sem colocar qualquer
dúvida ou reserva, não tendo sequer requerido certidão com a fundamentação que alegadamente considerava em falta,
XIII. deduziu a reclamação previsto no artigo 20º do DL 287/2003 bem como do indeferimento
apresentou impugnação,
XIV. pondo em causa o valor determinado como valor patrimonial, discutindo os pressupostos
objectivos e subjectivos desse acto, assinalando os vícios que no seu entender afectaram esse acto, e
discorrendo sobre a errada interpretação do concreto normativo aplicado, demonstrando o destinatário
do acto que o conheceu e compreendeu na sua integralidade.
XV. Em face de todos os elementos constantes das nota demonstrativa da liquidação, considera
a Fazenda Pública, contrariamente ao doutamente decidido, estar devidamente fundamentada a liquidação ora impugnanda.
XVI. Ao decidir no sentido que decidiu, a douta sentença incorreu em erro de julgamento sobre a
matéria de direito, consubstanciado este em errada interpretação e aplicação do disposto nos artigos nºs
77º da LGT, 268ª da CRP e 124º e 125º ambos do CPA.»
II – O recorrente, Manuel de Matos Portela, apresentou as suas contra alegações, concluindo nos
termos seguintes:
1.ª - Vem este recurso interposto, pela Fazenda Pública, da douta sentença de fls. 76/79 que julgou
a presente impugnação totalmente procedente, anulando a liquidação impugnada, em IMI, ano de 2003.
2.ª - Dos fundamentos invocados pelo ora Recorrido para obter a procedência do seu pedido de
anulação da liquidação impugnada, a douta sentença sob recurso pronunciou-se apenas sobre o primeiro
dos fundamentos invocados — VÍCIO DE FORMA, falta de fundamentação legalmente exigida (fls. 79).
3.ª - O objecto do presente recurso é, assim, a decisão proferida em 1.ª instância, que julgou procedente o invocado vício de forma, consistente na falta da devida fundamentação do acto impugnado,
o que determinou a anulação deste.
4.ª - É, aliás, sobre a decidida falta de fundamentação do acto tributário impugnado que vêm
produzidas as alegações da Recorrente.
5.ª - Nessas alegações, a Recorrente tenta o impossível— demonstrar que o documento de fls. 14
regista fundamentação suficiente do lançamento e liquidação impugnados.
6.ª - A verdade é que não regista: refere, apenas o artigo matricial de inscrição do prédio; o ano
a que respeita o imposto; o valor patrimonial tributário; a taxa tributária aplicada; e a colecta apurada.
Mais nada com interesse para a exigida fundamentação do acto.
7.ª - Nem no documento de fls. 14, nem no processo administrativo interno dá o autor do acto
impugnado a menor explicação sobre o valor patrimonial tributário que considerou, designadamente
como chegou a ele.
8.ª - Como não dá a menor explicação sobre a escolha (entre as cinco previstas) da taxa tributária
aplicada (0,80 %).
9.ª - E essa explicação teria sempre de, no mínimo, ser expressa e acessível, clara e suficiente.
10.ª— Não foi tido em consideração que se tratava, no caso, de um imposto novo, pela primeira
vez lançado e liquidado ao contribuinte, que viera substituir a contribuição autárquica e que, em relação
a esta, apresentava diferenças muito profundas, mormente no tocante à matéria de avaliação e fixação
da realidade tributável.
11.ª - Como não foi tido em consideração que as regras utilizadas até então, durante quarenta
anos, foram as do Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola (de 1963),
que nada tinham a ver com o regime instituído pelo Código do IMI — inovador, complexo e muito
diversificada o qual, ao longo de quase dez anos, continua a suscitar justificadas controvérsias.
12.ª - Os Acórdãos citados pela Recorrente não se reportam, nenhum deles, a fundamentação em
matéria de contribuição autárquica,
13.ª - menos ainda, apreciando o primeiro lançamento e a primeira liquidação deste novo imposto.
14..ª Do que se observa do documento de fls. 14 e do processo administrativo interno retira-se,
inequívoca, a conclusão de que o acto tributário impugnado não foi objecto de fundamentação expressa,
acessível, clara e suficiente.
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15.ª - Julgando como julgou, a douta sentença de fls. 76/79 fez correcta interpretação e aplicação
da Lei e do Direito, não merecendo qualquer censura.
III-O Mº Pª não emitiu parecer.
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V. - Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão em causa.
1 - O impugnante é comproprietário em uma terça parte do prédio urbano inscrito na matriz sob
o artº 00313.
2 – Pelo documento de cobrança n.º 2003300976303 foi notificado para proceder ao pagamento do
IMI, com respeito ao ano de 2003, cfr. 14 destes autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida.
3 – O valor patrimonial atribuído à fracção identificada em 1), foi de € 165.129,00,cfr. fls.12
destes autos.
4. – Em 26 de Julho de 2004 o impugnante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação
do IMI do ano 2003 nos termos constantes de fls. 15 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.
5. – A reclamação graciosa foi indeferida conforme despacho constante destes autos e que aqui
se dão por reproduzidas.
6. – Em 21 de Janeiro de 2005, foi apresentada a presente impugnação judicial, cfr. fls. 2 destes autos.
7. – Dão-se aqui por reproduzidos os documentos de fls. 24 a 32 destes autos e que respeitam ao
contrato de arrendamento e recibo de uma renda.
VI - Do mérito do recurso
A questão que é objecto do presente recurso é a de saber se a liquidação de IMI impugnada, respeitante ao ano de 2003, sofre de vício de forma por falta de fundamentação, por terem sido preteridos
os requisitos estabelecidos nos artºs 77º nº2 da LGT, artº 268º nº3 da CRP e os artº 124º e 125º do CPA.
A decisão recorrida considerou que o acto impugnado não se encontrava devidamente fundamentado porquanto após a análise da nota de liquidação do IMI, através da qual não foi possível aferir “…a
razão da atribuição dos valores patrimoniais das fracções em causa, desconhecendo-se se os mesmos
decorrem da aplicação dos coeficientes constantes da Portaria 1337/2003 de 05/12, como defende a
Fazenda Pública “(cfr. fls. 79 nos autos).
Concretamente diz-se na sentença recorrida que «na referida liquidação não se faz qualquer
referência aos critérios usados pela Administração Fiscal para atribuir aquele valor patrimonial, designadamente se este foi apurado nos termos do regime transitório do artº 16º ou 17º de decreto-lei
287/2003, de 12/11.»
E com base na apreciação da questão da falta de fundamentação, julgou-se prejudicado o conhecimento da outra questão suscitada nos autos - erro de facto e de direito da liquidação impugnada
(cf. arts. 19 e segs. da petição inicial).
Contra o assim decidido se insurge a Fazenda Pública alegando inexistir o vício de falta de fundamentação já que os elementos constantes no documento de cobrança são os suficientes para que o
contribuinte conheça a razão da liquidação impugnada, sendo que o seu destinatário não deixou de se
pronunciar expressamente na petição inicial sobre a fundamentação do acto, onde demonstra compreender perfeitamente as razões que subjazem à liquidação e que eram essenciais à sua defesa,
A nosso ver assiste razão à recorrente
Vejamos.
Dispõe o artº 268º, n.º 3 da Constituição da República que os actos administrativos carecem de
fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
A consagração constitucional deste dever de fundamentação expressa, integrado nas chamadas
garantias dos administrados, tem em vista assegurar a quem seja afectado nos seus direitos ou interesses, o direito de conhecer as razões que terão determinado a adopção da decisão administrativa que
lhe diz respeito.
De harmonia com o disposto no artigo 77.º, nº1 da Lei Geral Tributária a decisão de procedimento
deve ser 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 nos termos do n.º 2 do mesmo normativo 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.
A jurisprudência e a doutrina têm também consagrado o entendimento de que um acto se encontra
suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo seguido
pelo agente para a sua prática. (1)
Ponto é que a fundamentação responda, às necessidades de esclarecimento do contribuinte
informando-o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo-lhe conhecer
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.
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Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11. 12.2007, recurso 615/04, in www.dgsi.pt «que o grau de fundamentação há-de ser o adequado ao tipo concreto do
acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente
entre a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte».
No caso subjudice está em causa a fundamentação da liquidação de IMI, nomeadamente saber
se foram satisfeitas as exigências legais de fundamentação no que se refere à determinação do valor
patrimonial tributário.
Como se viu a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto considerou que, após a análise
da nota de liquidação do IMI, não foi possível aferir da razão da atribuição dos valores patrimoniais
das fracções em causa, “desconhecendo-se se os mesmos decorrem da aplicação dos coeficientes constantes da Portaria 1337/2003 de 05/12, como defende a Fazenda Pública “e também se aquele valor
patrimonial foi apurado nos termos do regime transitório do artº 16º ou 17º de decreto-lei 287/2003,
de 12/11 -cfr. fls. 79 nos autos.
Parece-nos que aqui não andou bem a sentença recorrida, incorrendo em manifesto erro de julgamento.
Com efeito em sede de IMI são os actos de fixação de valores patrimoniais que servem de base
à liquidação do imposto.
Nos termos dos artigos 134º, n.º 7 do CPPT e 86º, nºs. 1 e 2 da Lei Geral Tributária, a impugnação
de actos de fixação do valor patrimonial depende do prévio esgotamento dos meios administrativos de
revisão previstos no procedimento de avaliação (princípio da exaustão dos meios graciosos).
Sendo que, por outro lado, de acordo com os ns. 1 e 2 do referido artº 134º os actos de fixação de
valores patrimoniais podem ser impugnados autonomamente, com fundamento em qualquer ilegalidade
Trata-se, pois, de actos destacáveis para efeitos de impugnação contenciosa.
No caso em apreço como se constata dos autos de reclamação apensos, o recorrido, tendo sido
notificado, pelo documento com a referência 2003 300976303, do valor patrimonial tributário, da taxa
tributária e da colecta apurados para efeitos de imposto municipal sobre imóveis referente ao ano de
2003, relativamente ao prédio em causa nos presentes autos, não aceitando o valor patrimonial fixado
nem, reflexamente, a colecta liquidada, deduziu reclamação graciosa para o Director de Finanças do
Porto, nos termos do disposto no art. 20.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro.
Nessa reclamação, o reclamante, e ora recorrido, invocou duas ilegalidades, a saber: a) erro de
facto e de direito, dizendo que a aplicação ao valor da matriz (€ 729,54) dos coeficientes de actualização
previstos na Portaria n.º 1337/2003, nos termos do n.º 4 do artigo 16º do DL n.º 287/2003, dá um valor
patrimonial de €2.582.58 e não de €166.129.00, como está referido na notificação da liquidação; b) falta
de fundamentação, porque a notificação não se refere, ainda que de forma sumária, «à razão porque os
valores patrimoniais tributários são os que constam daquele documento de cobrança, desconhecendo
a Reclamante, porque lhe não foram notificadas as operações de apuramento da matéria tributável»
(cfr. doc. de fls. 2 a 7 do autos apensos).
Mais se constata daqueles autos que, na sequência desta reclamação foram produzidos diversos
de actos procedimentais, designadamente, proposta de decisão, projecto de decisão, defesa escrita e
decisão final, que esclarecem concretamente os motivos de facto e de direito que estão na base na
liquidação do IMI impugnado.
Na verdade, sobre a reclamação foi emitida pelo Chefe de Finanças Adjunto uma «proposta de
decisão» no sentido do indeferimento do pedido do reclamante, com a seguinte fundamentação:
“Analisados os elementos existentes no processo, verifica-se o seguinte:
1. Em 1989/02/10, foi entregue uma declaração de prédio urbano total ou parcialmente arrendado, referente às rendas recebidas durante o ano de 1988, do artigo urbano inscrito sob o art. 331
da freguesia da Vitória conforme fotocópia a fls. 11 dos autos.
2. O valor total das rendas convencionadas foi de 19.802,62 €, que depois de deduzido 15% de
despesas de conservação deu origem a um rendimento colectável de 16.832,23 €, conforme consta da
fotocópia da matriz a fls. 12 e 13 dos autos.
3. Com a entrada em vigor do Código da Contribuição Autárquica, o referido rendimento colectável foi convertido em valor patrimonial (16.832,23€ x 15), que passou a ser de 252.483, 37€.
Conforme dispõe o n.º 5 do art. 16º do D.L. n.º 287/2003 de 12/11, “no caso de prédios urbanos
arrendados que o deixaram de estar até 31 de Dezembro de 1988, é aplicado ao valor patrimonial resultante da renda o coeficiente correspondente ao ano a que respeita a última actualização da renda”.
Assim e conforme se encontra determinado, o valor patrimonial para efeitos de IMI, foi calculado
partindo do valor patrimonial inicial, apurado com base na última declaração de rendas entregue no
ano de 1989 referente ao ano de 1988, actualizado com base nos coeficientes de desvalorização da
moeda previstos na Portaria n.º 1337/2003 de 05/12, (252.483,37€ x 1.97) de onde resultou o valor
patrimonial actualizado é de 497.392,24€. Como a reclamante é proprietária de apenas 1/3 do referido
artigo, o IMI devido no ano de 2003 é de 662.53 € (497.392,24€: 3 x 0,80%: 2)” - cfr. doc. de fls. 16
do autos apensos.
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Sobre essa proposta emitiu o Chefe de Serviços de Finanças um «projecto de decisão» do seguinte teor:
«O pedido de fls. 2 foi feito em tempo e com legitimidade, no entanto, face à informação
e proposta de decisão a fls. 15 e 16, cujos elementos dou aqui por reproduzidos, INDEFIRO-O
considerando que a actualização prevista no artigo 16º do DL 287/2003 de 12/11 foi feita tendo
em conta os valores patrimoniais do prédio em causa e por base a última declaração de rendas e
“não, como pretende, em função do rendimentos colectáveis.
Notifique o reclamante nos termos e para os efeitos da alínea b) do artigo 60º da Lei Geral
Tributário, esclarecendo-o de que a sua participação no formação do acto administrativo poderá ser
feita no prazo de 15 dias, por escrito” – cfr. doc. de fls. 17 dos autos apensos.
O reclamante exerceu o direito de audiência prévia, começando por dizer que «entende perfeitamente a proposta de decisão de fls. 16, embora dela discorde», e que considera “ininteligível” o projecto de decisão, por não pretender que o valor patrimonial seja calculado em função dos «rendimentos
colectáveis», mas que seja calculado e fixado de acordo com o n.º 4 do artigo 16º do DL n.º 287/2003
e que, no caso em apreço, não tem aplicação o n.º 5 do desse artigo.
Subsequentemente foi emitido despacho de indeferimento da reclamação nos seguintes termos:
“Cumprido o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 60º da LGT, foi apresentada a petição de
fls. 19 a 22, mas sem que dela resultem elementos novos pelo que, nos termos do artigo 75º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário e por força do artigo 27º do D.L. 366/99 de 18/9, INDEFIRO
o pedido tendo em conta o seguinte:
1º - O projecto de decisão a fls. 17, pese embora nele se considerem os elementos constantes da
proposta de fls. 15 e 16, na parte final do seu 1º parágrafo induz, efectivamente, em confusão.
2º - Desta forma, impõe-se clarificar a decisão: - O Valor Patrimonial Tributário alvo da presente
reclamação foi encontrado tendo subjacente o regime de actualização dos valores patrimoniais previsto
no DL 287/2003 de 12/11, isto é, tomou-se por base a última declaração de rendas entregue em 1989
e reportada a 1988 (nº 5 do artigo 16º).
- No ponto 10 da referida petição, põe em causa a norma que lhe foi aplicada considerando que
“Se é compreensível a distinção entre prédios não arrendados (art.16º) e prédios arrendados (art.17º),
para efeito de determinação do respectivo valor patrimonial, já se compreenderia com dificuldade a
necessidade de criar uma terceira categoria - a de prédios que estiverem arrendados mas que o deixem
de estar até 31 de Dezembro de 1988” - “sic”.
- Penso que aqui reside a divergência entre a actualização que foi efectuada e aquela que defende o reclamante, na medida em que este regime transitório efectivamente só contempla dois tipos
de situações, ou seja, os prédios arrendados e os não arrendados, incluindo-se neste últimos os que
deixaram de estar arrendados até 31/12/88, a cujo valor patrimonial resultante da renda é aplicado
o coeficiente do ano a que respeita a última actualização da renda (artigo 16º/5). Aliás, mesmo que
os prédios continuassem arrendados depois de 31/12/88, a sua actualização continuava a ser efectuada pelo regime dos não arrendados nos termos do artigo 16º, a não ser que reunissem as condições
previstas no artigo 17º”.
Da recensão de peças processuais atrás efectuada forçoso é concluir que não subsistem dúvidas
de que o reclamante teve possibilidade de conhecer das razões de facto e de direito que estão na base
pressupostos em que assentou a liquidação do IMI impugnado e bem assim de conhecer o itinerário
cognoscitivo e valorativo de quem tomou tal decisão.
Na verdade o reclamante insurgiu-se contra o facto do IMI ter sido actualizado com base na norma
do n.º 5 do artigo 16º do DL n.º 287/2003 e não com base na norma do n.º 4 do mesmo artigo.
Argumentou para o efeito que o prédio continuou arrendado após 31 de Dezembro de 1988 e por
isso a norma do n.º 5 daquele artigo não pode ser aplicada, reiterando tal discurso argumentativo já na
impugnação judicial (cf. petição inicial).
Teve oportunidade de participar, e participou, no procedimento de reclamação graciosa.
Por sua vez a Administração Fiscal, na decisão do procedimento de reclamação graciosa, sustenta
que a actualização deve ser feita nos termos do n.º 5, porque nos prédios não arrendados devem incluir-se
aqueles que o deixaram de estar após 31/12/1988, caso não se verifiquem os requisitos do artigo 17º.
Como se vê, o acto que tornou definitiva a liquidação, e que é objecto de impugnação, dá a conhecer a um destinatário normal e razoável a razão pela qual a actualização deve ocorrer nos termos
do n.º 5 e não do n.º 4.
Não há, pois, qualquer obscuridade, contradição ou insuficiência na exposição dos fundamentos
de facto e de direito do acto impugnado, que não padece de falta de fundamentação.
Sucede, porém, que a sentença recorrida cai em erro de julgamento quando conclui pela falta de
fundamentação e atende exclusivamente aos elementos constantes do documento de cobrança do IMI,
sendo certo que o acto impugnado é, e só pode ser, o acto que decidiu a reclamação.
Efectivamente, e como se constata da petição inicial o recorrido veio deduzir impugnação judicial
da decisão do Sr. Chefe do Serviço de Finanças do Porto que recaiu sobre o procedimento de reclama-

3422
ção graciosa, fazendo-o ao abrigo do disposto no artº 102º, nº2 do Código de Procedimento e Processo
Tributário (2), facto que a sentença parece ter olvidado.
Ora no caso, e como vimos, sendo a fundamentação um requisito formal da decisão, que
não se confunde com o seu conteúdo, não pode deixar de se entender que o impugnante teve
conhecimento, no âmbito do processo de reclamação graciosa, de forma acessível, clara, congruente e suficiente, do juízo que a administração tributária efectuou para decidir no sentido
em que decidiu (3).
A sentença recorrida, que assim não entendeu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que procede
o recurso.
VII - Da impossibilidade de conhecimento em substituição:
Atento o provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca-se a
questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação, nomeadamente saber se houve ou não erro
na aplicação dos pressupostos legais da actualização dos valores patrimoniais tributáveis previstos nos
artigos 16º e 17º do DL n.º 287/2003.
Acontece que para se aplicar o regime transitório da actualização dos valores patrimoniais dos
prédios constante dos artigos 16º e 17º do DL n.º 287/2003, é preciso conhecer se o prédio continuou
arrendado após 31/12/1988, se deu lugar ao pagamento de rendas até 31/12/2001, se houve declaração
de rendas para efeitos de IRS até 31/12/2002 e se houve participação da última renda mensal recebida
até 12/12/2003.
A impugnante alegou que o contrato se manteve em vigor, juntando até um recibo de renda, mas
não consta dos factos provados de que estava em vigor naquelas datas ou se houve declaração e participação daquelas rendas.
Impõe-se, por isso, a baixa do processo à primeira instância para conhecimento do alegado erro
nos pressupostos de facto e de direito.
VIII - Decisão
Termos em que, face ao exposto, Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
devendo o processo baixar ao Tribunal “a quo” para conhecimento das demais ilegalidades, se a tal
nada mais obstar.
Custas pelo recorrido.
Lisboa, 7 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.
(1) Ver neste sentido, os acórdãos 01.04.1992, AD de 22.02.1995, pag. 590, de 28.5.87, in AD 315, 367, de 12.02.87,
in AD 317, 581, de 11.05.89, in AD 335, 1398, de 19.05.88 in Ad 325, 38, de 25.10.88, in AD 327, 37, e de 10.01.1989, in
AD 339, 303, todos citados no Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, de José Manuel Botelho, Pires
Esteves e José Cândido de Pinho, 2ª edição, pags. 396 e segs.
(2) Tendo em conta a data em que a impugnação judicial foi introduzida em juízo, só o acto que decidiu a reclamação
poderia ser objecto de fiscalização, pois nessa data já se havia esgotado o prazo de impugnação relativamente ao acto primário.
(3) Ver também neste sentido o recente Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 10.10.2012, recurso 277/12,
que tratou de caso em tudo idêntico, até nos pressupostos de facto, ao dos presentes autos, e cuja argumentação jurídica vimos
acompanhando, por com ela concordarmos.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. Matéria de direito.
Sumário:
I — 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,
desde que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no
julgamento da causa.
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II — A questão da competência hierárquica é, uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse
competente.
Processo n.º 32/12-30.
Recorrente: XMETAL — Comércio de Metais, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
Xmetal, Comércio de Metais, Lda., NIPC 506 494 578, com sede na Rua 1 - Zona Industrial de
Riomeão, nº169, Riomeão, deduziu Impugnação Judicial versando as liquidações adicionais de IVA
com os n.º 070 81 924 (€ 26 105, 29 a título de imposto) e 070 81 925 (€ 2 520,41 a título de juros
compensatórios), que se reportam ao mês de Setembro de 2004.
Por sentença de 28 de Abril de 2011, o TAF de Aveiro julgou improcedente a Impugnação apresentada por Xmetal, Comércio de Metais, Lda., mantendo na íntegra as liquidações impugnadas. Reagiu
a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
I — Existe um manifesto lapso de escrita nos artigos 14.º, 17.º, 20.º e 45.º da petição inicial, uma
vez que, onde está escrito Simone Regina do Carmo se pretendia escrever Fernando Duque Garcia;
II — No decurso do processo a Impugnante centrou toda a sua actividade na demonstração das
transacções tituladas pelas facturas emitidas pelo fornecedor Fernando Duque Garcia;
III — A decisão recorrida não poderia ter sido tomada sem ter sido previamente ouvida a impugnante expressamente com o propósito de se pronunciar sobre a eventualidade dessa decisão;
IV — A sentença recorrida violou o n.º 3 do artigo 3.º do Código do Processo Civil;
V — Na condução do processo, o juiz deve prover a todas as diligências necessárias ao apuramento
da verdade e à justa composição do litígio;
VI — O poder, atribuído ao juiz, de convidar qualquer das partes a suprir insuficiências ou imprecisões na exposição ou concretização da matéria de facto alegada, é um verdadeiro poder-dever, que
deve ser prosseguido e cumprido imperativamente quando o juiz se apercebe que tais insuficiências ou
imprecisões podem comprometer uma justa composição do litígio e o apuramento da verdade substancial,
uma vez que foi em demanda desse apuramento que as partes recorreram à justiça soberana;
VII — A sentença recorrida violou os n.ºs 2 e 3 do artigo 508.º do CPC;
Sem conceder,
VIII — Não se encontra provado que a administração fiscal dispusesse de indícios da falsidade
das operações comerciais facturadas, que basearam as liquidações impugnadas;
IX — As liquidações impugnadas deveriam fundar-se em fundados indícios da falsidade das
operações tituladas pelas facturas;
X — Não se encontrando provada a existência de tais fundados indícios, as liquidações impugnadas
padecem do vício de falta de fundamentação.
Nestes termos, deve a sentença recorrida ser revogada determinando-se à 1ª instância a correcção
do lapso existente na petição inicial, e a consequente apreciação da procedência do pedido no plano
substancial;
Se assim não se entender, devem as liquidações impugnadas serem anuladas por falta de fundamentação. Como é de inteira e sã Justiça!
A recorrida não contra-alegou.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
1. As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso (art.684º nº3 CPC/art.2º al.e) CPPT)
Embora interessando à apreciação do pedido subsidiário de anulação das liquidações impugnadas
as conclusões II e VIII./X. impugnam proposições fácticas constantes do probatório da sentença (nºs
3/7), segundo as quais as facturas emitidas pelo fornecedor Fernando Duque Garcia que serviram de
suporte a compras escrituradas e declaradas pela recorrente para efeitos fiscais não correspondiam a
transacções comerciais reais ou a transacções com as características descritas nas facturas, dessa impugnação pretendendo extrair consequência jurídica relevante no sentido da ilegalidade da liquidação
fundada naquele juízo fáctico.
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 al.b) e 38º al.a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT)
2. A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
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O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art.16º nº2 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.
As partes foram notificadas deste parecer e não se pronunciaram.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A firma Xmetal, Comércio de Metais, Lda., tem como objecto social a actividade de Comércio
por Grosso de Sucatas e Desperdícios Metálicos, CAE 51571 — Cfr. Relatório pag. 3, fls. 6 do Processo Administrativo;
2. Ao abrigo da Ordem de Serviço OI200500541 de 04.04.2005 o Sujeito Passivo, Xmetal Comércio de Metais, Lda., foi alvo de acção inspectiva externa que abrangeu os anos de 2003 e 2004 — cfr.
fls, 6 do Processo Administrativo;
3. Na acção identificada em 2. concluiu-se que “as compras escrituradas e declaradas para efeitos
fiscais por Xmetal, com base em documentos emitidos em nome de ‘fornecedores’ aí identificados eram
falsas, pelo facto de não corresponderem, quanto aos intervenientes, quanto às datas, tipo e características da mercadoria, quantidades, preços unitários e valores totais, às transacções efectivamente
realizadas, ou por não corresponderem, pura e simplesmente, a qualquer transacção real. De entre os
cinco ‘fornecedores’ indiciados, com interesse ao presente procedimento, relacionados com Fernando
Duque Garcia, (...)”— cfr. fls, 6 e 7 do Processo Administrativo;
4. Pela Ordem de Serviço OI200700249 de 06 de Junho de 2007, foi determinada a realização
de uma inspecção interna ao Sujeito Passivo Xmetal — Comércio de Metais, Lda., que culminou com
a elaboração de Relatório de Inspecção Tributário sancionado por despacho proferido em 11.04.2007
pelo Chefe de Divisão, no exercício de competências delegadas — cfr. fls. 4 e seguintes do Processo
Administrativo;
5. Este procedimento de inspecção interna visou a actividade comercial relativa ao emitente de
facturas Fernando Duque Garcia — cfr, fls 6 do Processo Administrativo (pag. 3 do Relatório);
6. O procedimento de inspecção interno teve como motivo as correcções devidas por indícios da
prática de operações simuladas relativamente ao fornecedor Fernando Duque Garcia — cfr. fls. 6 do
Processo Administrativo;
7. No culminar deste procedimento de inspecção foram feitas “correcções meramente aritméticas
para efeitos de IVA, respeitantes as compras de sucata contabilizadas e declaradas para efeitos fiscais
pela Xmetal com base em documentos emitidos por Fernando Duque Garcia — IVA indevidamente
deduzido” — cfr. fls. 58 do Processo administrativo;
8. Estas correcções, mencionadas em 7., determinaram a emissão de uma liquidação adicional de
IVA, nº07081924, referente ao ano de 2004, período 0409, no valor de €26 106,29— cfr. fls. 47 dos
autos e 58 do Processo Administrativo;
9. Bem como a emissão da liquidação nº07081925, no valor de €2 520,41, referente a juros relativos ao período compreendido entre 10.11.2004 e 10.04.2007 — cfr fls. 48 dos autos;
10. Com a instauração da presente Impugnação o Sujeito Passivo, Xmetal, Comércio de Metais,
Lda., pretende que o Tribunal declare nulas as liquidações identificadas em 8. e 9. — cfr. fls. 2 e seguintes dos autos;
11. Fundamenta o seu pedido no facto de todas as transacções tituladas por facturas emitidas pelo
fornecedor Simone Regina do Carmo traduzirem compras que efectivamente ocorreram — cfr. fls. 2
e seguintes dos autos
12. Nas alegações apresentadas o Impugnante sustenta a sua posição no facto de a matéria de
facto a apurar em sede de inquirição consistir essencialmente em “apurar se a administração fiscal
dispunha, ou não, de fundados indícios de que a impugnante não teria adquirido efectivamente as
mercadorias tituladas pelas facturas provenientes do fornecedor Fernando Duque Garcia” — cfr.
fls. 178 e seguintes dos autos.
3 – DO DIREITO
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, constituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.
Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1
do CPPT-, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito,
Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1,
do citado art. 26.º do referido Estatuto.
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A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, desde
que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.
A questão da competência hierárquica é, ainda, uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
como provados e que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para o julgamento da causa; se o faz,
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.
Ora como bem refere o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo,
nas conclusões das suas alegações a recorrente questiona não só matéria de direito mas também matéria
de facto nomeadamente o ponto 6 da matéria de facto onde se dá como provado que “6. O procedimento
de inspecção interno teve como motivo as correcções devidas por indícios da prática de operações
simuladas relativamente ao fornecedor Fernando Duque Garcia — cfr. fls. 6 do Processo Administrativo”, pois a recorrente nas suas conclusões defende que “VIII — Não se encontra provado que a
administração fiscal dispusesse de indícios da falsidade das operações comerciais facturadas, que
basearam as liquidações impugnadas;
IX — As liquidações impugnadas deveriam fundar-se em fundados indícios da falsidade das
operações tituladas pelas facturas;
X — Não se encontrando provada a existência de tais fundados indícios.
Assim sendo, não se limitando o recurso à matéria de direito, é este Supremo Tribunal incompetente em razão da hierarquia. Neste sentido o acórdão de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no Proc.
n.º 16/12. Vide, ainda, Jorge Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 2006, I volume, página 213.)
Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso,
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer
o Tribunal Central Administrativo Norte – 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.
4-DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando-se
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário)
nos termos do artº 18º, n.º 3, do CPPT., para o qual a recorrente poderá requerer a remessa do processo,
de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Interesse em agir. Administração tributária. Litigância de má fé.
Sumário:
Em face do disposto no artigo 104.º da LGT, a administração tributária pode ser
condenada em sanção pecuniária, a quantificar de acordo com as regras sobre
litigância de má fé, caso actue em juízo contra o teor de informações vinculativas
anteriormente prestadas aos interessados ou o seu procedimento no processo divergir do habitualmente adoptado em situações idênticas. O autor, tendo pedido a
apreciação da «eventual responsabilidade do Réu enquanto litigante de má fé nos
termos do disposto no artigo 456º, n.º 2 do Código de Processo Civil», carece de
interesse em agir (pressuposto processual) para interpor recurso da decisão que
indeferiu o pedido de condenação do réu como litigante de má fé.
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Processo n.º 138/12-30.
Recorrente: Alcidio Manuel Martins Mateus Ferreira.
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Alcídio Manuel Martins Mateus Ferreira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, nos autos de acção administrativa especial
intentada contra o Ministério das Finanças e da Administração Pública, na parte em que decidiu indeferir
o pedido de condenação do réu como litigante de má fé.
1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1 - Restringe-se o presente recurso à impugnação da decisão, contida na douta sentença proferida
em primeira instância pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no sentido do indeferimento
do pedido de condenação do Réu como litigante de má fé.
2 - Impugna o Autor a decisão de indeferimento da condenação do Réu como litigante de má fé por
resultar ostensivamente dos elementos constantes dos presentes autos que o comportamento adoptado
pelo Réu se enquadra e preenche não uma mas todas as situações de litigância de má fé tipificadas nas
diversas alíneas do n.º 2 do artigo 456º do C.P.C..
3 - A má fé processual do Réu revela-se desde logo pela forma dura, contundente, injusta e até
deselegante, como este entendeu defender-se na contestação apresentada, aí acusando o Autor de não
litigar de boa fé e de agir “com menor lisura e correcção” (!!!) no relacionamento com a administração tributária. Chegando mesmo a expressamente alegar a “falsidade” dos factos alegados pelo Autor
na petição inicial, factos que sabia e não podia ignorar serem verdade uma vez que os mesmos eram
corroborados pelos documentos que a própria administração tributária tinha em seu poder mas que
entendeu e decidiu ocultar ao Tribunal.
4 - Mas o que ostensivamente mais demonstra a má fé processual com que o Réu actuou nos presentes autos é o facto deste ter tido a ousadia de aqui vir juntar um Processo Administrativo truncado, em
que omitiu documentos directamente respeitantes à relação material controvertida e dos quais resultava
evidente a veracidade do alegado pelo Autor e a justeza da pretensão por este deduzida.
5 - Como bem sabe o Réu e é do conhecimento de todos os seus órgãos, a Administração está
obrigada (cfr. art. 84º, n.º 1 do C.P.T.A) a juntar aos processos judiciais os respectivos Processos Administrativos na íntegra, não sendo de todo admissível que esta seleccione, de entre todos os documentos
que o compõem, os que são de dar a conhecer e os que são de ocultar ao Tribunal que julga a causa,
como aconteceu no presente caso. Comportamento que só por si é revelador de ostensiva violação do
dever de cooperação a que estava obrigado o Réu e demonstrativo da flagrante má fé com que actuou.
6 - Acresce que, coincidência das coincidências, os documentos omitidos no Processo Administrativo junto aos autos pelo Réu, foram exactamente aqueles documentos que comprovavam a veracidade
do alegado na petição inicial pelo Autor e os que demonstravam a justeza da sua pretensão. Circunstância
que por si só é demonstrativa do dolo com que actuou o Réu. Foi sua intenção omitir tais documentos
para conseguir alterar a verdade dos factos e poder deduzir oposição que sabia não ter fundamento.
7 - Entender tal comportamento como negligência simples, como resulta da douta sentença recorrida, é absurdo em face do que são as mais elementares regras da experiência comum acessíveis a
um qualquer cidadão medianamente informado, quanto mais em face daquelas que serão as regras da
experiência comum de quem decide num Tribunal Tributário.
8 - E não se aceita que este reprovável comportamento processual do Réu possa ser desculpado e
branqueado com um alegado “desfasamento verificado entre os serviços descentralizados que praticaram os actos em causa e o departamento central a quem incumbe o acompanhamento dos processos...
imputável a eventual mau funcionamento dos serviços na circulação da informação”. É que o órgão do
Réu, o Serviço de Finanças de Coimbra – 1, que instrui o Processo Administrativo para ser junto aos
autos era o mesmo órgão que dispunha dos documentos aí omitidos, pelo que se os omitiu foi porque
assim quis actuar.
9 - Sendo certo que, se o Réu é pessoa colectiva pública, a actuação processual do Réu é a actuação
de todos os seus órgãos. E assim pela má fé com que actua qualquer um dos seus órgãos no âmbito do
processo é processualmente responsável o próprio Réu.
10 - Caso assim não fosse nunca o artigo 456º do C.P.C. e a figura jurídica da litigância de má fé
teriam aplicação quando em causa estivesse a actuação processual de uma pessoa colectiva, pública ou
privada, pois que estas sempre poderiam e conseguiriam desculpar e branquear os seus comportamentos processuais passíveis de enquadrar as situações tipificadas no referido normativo legal com uma
pretensa falta de comunicação entre os seus órgãos e departamentos. O que seria de todo inaceitável e
inadmissivelmente injusto.
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11 - A má fé processual do Réu revela-se ainda pelo facto deste, após ter sido notificado do articulado superveniente deduzido pelo Autor e do qual, especialmente dos documentos com este juntos aos
autos, resultava evidente a justiça da pretensão por este formulada, ter vindo apresentar requerimento
(de fls. 153 e segs.) em que persistia na negação dos factos alegados pelo Autor e no acerto da decisão
que lhe retirava os benefícios fiscais. Assim mantendo a sua postura inicial.
12 - E pugnou ainda o Réu pela inadmissibilidade e pelo desentranhamento desse articulado
superveniente, na esperança de que um aspecto meramente formal e tão só processual permitisse
expurgar os autos da verdade alegada e cabalmente provada nesse articulado superveniente e desse
ainda algum ganho de causa à administração tributária, o que esta sabia ser materialmente impossível
e tremendamente injusto.
13 - Só depois do referido articulado superveniente ter sido definitivamente admitido nos autos
por douto despacho de 13 de Maio de 2011, e então o Réu ter a certeza de que os factos e documentos
aí invocados teriam, necessariamente, de ser tidos em conta na decisão final a proferir nos presentes
autos, é que este se viu constrangidamente obrigado a reconhecer e a dar satisfação à pretensão do Autor
revogando o acto impugnado. Esta não foi uma decisão prontamente e espontaneamente assumida pelo
Réu, antes lhe foi imposta pelo caminho que o processo seguia, e da qual o Réu já não podia mais fugir.
14 - É por isso errada a conclusão contida na douta sentença recorrida no sentido de que “tendo
sido detectada a falha foi prontamente revogado o acto impugnado”. O que o Réu fez prontamente
após ter tido conhecimento do articulado superveniente, de todos os esclarecimentos aí prestados e de
todos os documentos com esse juntos aos autos, foi apresentar requerimento (de fls. 153 e segs.) em que
mais uma vez negava a pretensão do Autor e tentava retirar do processo os documentos demonstrativos
da justiça da sua pretensão.
15 - A douta sentença recorrida decidiu em flagrante violação, entre outras do douto suprimento
de Vossas Excelências, das disposições normativas dos artigos 266º, 266º-A, 266º-B e 456º do C.P.C.;
8º e 84º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Termina pedindo o provimento do recurso e a consequente revogação da sentença recorrida na
parte em que indefere o pedido de condenação do Réu como litigante de má fé, substituindo-a por
decisão que, nos termos do disposto no art. 456º do CPC, condene o Réu no pagamento de uma multa
e indemnização por litigância de má fé.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O Ministério Público não emitiu parecer com base no seguinte entendimento:
«A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do CPTA
é subsequente à sua notificação (art. 146º n.º 1 CPTA)
Não obstante o Ministério Público informa que não se pronuncia sobre o mérito do recurso, no
entendimento de que a relação jurídico-material controvertida não implica direitos fundamentais dos
cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes ou valores constitucionalmente protegidos
como a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território, a qualidade de vida, o
património cultural e os bens do Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais (artigos 9º,
n.º 2 e 146º, n.º 1 do C.P.T.A.).»
1.5. Suscitada, entretanto, por despacho do relator (fls. 518) a questão prévia da eventual ilegitimidade (por falta de interesse em agir) do autor, para a interposição do presente recurso da decisão
de não condenação do recorrido em multa (dado que no caso não foi formulado qualquer pedido de
indemnização) por litigância de má-fé e notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre
tal questão, apenas o recorrente veio aos autos, alegar o seguinte:
1. Salvo melhor opinião, o pedido de condenação como litigante de má-fé efectuado pelo aqui
recorrente configura um pedido de condenação em indemnização.
2. E assim o entendeu o recorrente quando o realizou!
3. Não tinha sequer o recorrente interesse directo no pedido de condenação em multa, pois que
esta persegue um interesse público.
4. Carecendo o aqui recorrente de legitimidade para peticionar a condenação em multa.
5. Razão pela qual, quando peticiona que a parte contrária seja condenada como litigante de má-fé,
tal pedido é feito, necessariamente, tendo em vista a condenação em indemnização.
Senão vejamos,
6. Dispõe o n.º l do artigo 456º do CPC, que “Tendo litigado de má-fé, a parte será condenada em
multa e numa indemnização à parte contrária, se esta a pedir.”.
7. Decorre deste normativo legal que não é sequer necessário que seja peticionada a litigância de
má fé para que ocorra a condenação da parte que assim litiga, já que o Tribunal deve fazê-lo oficiosamente quando se verificarem os respectivos pressupostos, como no caso.
8. A condenação em multa é sempre possível e depende apenas da livre apreciação que o Tribunal
fizer da conduta processual das partes.
9. E, por isso, independente de a parte contrária a ter pedido.
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10. O que se justifica por estar em causa interesse público, que o Tribunal deve assegurar seja
devidamente acautelado.
11. Se a parte contrária não tem interesse directo na condenação em multa, não pode, em rigor,
peticioná-la.
12. Por, faltando-lhe interesse directo em agir, lhe faltar igualmente legitimidade para tal.
Diferentemente,
13. A condenação em indemnização apenas é possível quando pedida pela parte contrária.
14. Pois que a indemnização visa satisfazer um interesse privado e por isso depende de impulso
da parte.
15. Ora, em observância ao disposto no n.º l do artigo 457º do C.P.C., a indemnização pode assumir várias formas, devendo o juiz optar pela que julgue mais adequada, podendo em determinadas
circunstâncias fixá-la após a audição das partes, caso não disponha dos elementos para a fixar em
quantia certa.
16. Razão pela qual, após o impulso da parte que requer a condenação da parte contrária como
litigante de má-fé - observando-se assim um pressuposto fundamental para que ao Tribunal seja admitido decidir quanto a uma matéria que tem em vista um interesse particular - dispõe o Juiz de ampla
liberdade para fixar a indemnização, seja na forma ou no valor.
17. Pelo que, o pedido expresso do recorrente de condenação da AT como litigante de má-fé,
configura - porque só pode configurar - um pedido de condenação em indemnização.
18. Pois que é esta a única forma de condenação na qual tem interesse directo e, por isso, legitimidade.
19. Se se entendesse que o pedido do ora recorrente, de condenação da AT como litigante de má-fé, configurava um pedido de condenação em multa,
20. deveria o Mmº. Tribunal a quo ter indeferido tal pedido com fundamento em ilegitimidade,
sem prejuízo de poder ex officio apreciar a conduta processual da parte, condenando-a ou não em multa.
Sem prescindir e se assim não se entender, o que apenas se considera por mera cautela de patrocínio,
21. A entender-se que o Tribunal a quo não se pronunciou quanto ao pedido do ora recorrente de
condenação em indemnização por litigância de má-fé,
22. deverá ordenar-se a baixa do processo para que tal decisão seja proferida por aquele Tribunal.
23. Notificando-se ainda o ora recorrente nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 457º do C.P.C..
1.6. Dispensando-se os vistos, dada a simplicidade da questão, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. No que aqui releva, a sentença recorrida julgou provada a seguinte factualidade:
1) Por ofício n.º 1717 de 21.01.2002 dirigido ao Director Geral dos Impostos pela 1ª Repartição de
Finanças do Concelho de Coimbra consta a seguinte informação «Estes reembolsos são para pagamento
da dívida de IRS/00, sendo o excesso p/ depósito div. Prov.» (P.A., não paginado);
2) Por requerimento de 10.05.2002 o Autor informou que impugnou a liquidação de IRS de 1992,
por entender que o respectivo valor não era devido, requerendo, por isso que o reembolso de IRS de
1999 fosse aplicado ao IRS do ano de 2000 em vez de ser aplicado como foi ao IRS do ano de 1992
(P.A., não paginado);
3) A 31.01.2011 foi elaborada informação com o seguinte teor (P.A., não paginado):
Em 31 de Dezembro de 2006 o s.p. possuía dívidas neste Serviço de Finanças em fase de cobrança
coerciva no seguinte processo de execução fiscal:
PEF 0728200101035509 – Instaurado em 12.12.2001 por dívidas de IRS de 2000 no valor de €
2.755,05, cuja citação pessoal ocorreu em 10/05/2002 tendo na mesma data e em requerimento dirigido
a este Serviço o s.p. não só reconhecido a dívida como solicita a aplicação do reembolso de IRS para
pagamento da mesma. O processo foi extinto por pagamento em 28/04/2007.
Procedeu-se ao cancelamento dos benefícios fiscais relativos ao ano de 2006 porque não possuía
a situação regularizada em 31 de Dezembro do mesmo ano.
4) O acto impugnado fez cessar os benefícios fiscais relativos à liquidação de IRS de 2006 por
terem sido detectadas ao Autor dívidas fiscais no montante de € 2 225,44 (fls. 19);
5) Na contestação apresentada o Réu pronuncia-se no sentido de a acção ser julgada improcedente
por manifestamente infundada, nomeadamente por «não ser verdade que à data de 31.12.2006, o A. não
tivesse uma dívida de IRS, vencida e não paga e que se filiava em situação em falta relativamente aos
seus rendimentos do ano de 2000.» (fls. 42);
6) Após a notificação da contestação o Autor veio, ao abrigo do disposto do artigo 86º, n.º 3 do
CPTA, apresentar articulado superveniente, procedendo à junção de 18 documentos (fls. 50 a fls. 149);
7) O Réu veio pedir o desentranhamento do articulado supra referido, referindo nomeadamente
que os factos articulados em tal requerimento não põem em causa o acerto da decisão que lhe retirou
o benefício em questão (fls. 153 a fls. 169);
8) Anexo à revogação do acto impugnado consta informação que confirma o sustentado pelo Autor
no requerimento referido em 3) (fls. 193 e fls. 198).
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2.2. A sentença recorrida julgou, por um lado, extinta a instância, por inutilidade superveniente da
lide (dado que o acto impugnado do Director-Geral dos Impostos foi revogado) e julgou, por outro lado,
improcedente o pedido de condenação do autor como litigante de má-fé, com a fundamentação seguinte:
― A litigância de má-fé constitui um meio excepcional pelo qual se sanciona a lide dolosa e temerária, sendo que quanto a esta última apenas nas situações em que se verifique existir negligência grave.
― No caso, não obstante o comportamento processual do Réu poder ter enquadramento nas situações tipificadas nas diversas alíneas do n.º 2 do art. 456º do CPC, não existe fundamento legal para a
sua condenação como litigante de má-fé, uma vez que não se verifica nem dolo nem negligência grave,
pois, ao contrário do sustentado pelo Autor, não se afigura palmar a conclusão que a oposição ao articulado superveniente apresentado revele uma intenção clara e consciente de ocultar a verdade dos factos.
― E tão pouco se verifica uma situação que aos olhos de qualquer pessoa se apresentasse evidente:
Apesar de no P.A. constarem elementos que impunham uma maior ponderação (se o Autor requereu em 2002 a aplicação de um reembolso de IRS para pagamento da dívida de IRS de 2000 porque é
que a dívida só foi paga em 2007?, e o que é que ocorreu à impugnação do IRS de 1992?) afigura-se
que a manifesta improcedência da acção sufragada na contestação foi, porventura, uma conclusão
precipitada, resultante, eventualmente, da convicção de que a 31/12/2006 o Autor tinha uma dívida
por liquidar relativa a IRS de 2000, o que resultava do sistema informático e da informação do Serviço
de Finanças.
Mas daí não resulta uma intenção clara e evidente de omitir a verdade ou prejudicar o Autor; e
não se mostra evidente a qualquer pessoa medianamente diligente, em face dos elementos do P.A.,
que o IRS de 2000 já estivesse liquidado, dada a forma categórica como foi exarada a informação
do serviço de finanças, também constante do P.A., de que a 31/12/2006 estariam por liquidar dívidas
fiscais provenientes de IRS de 2000, que o Autor apenas liquidou em 2007, por pagamento voluntário.
E como consta da informação de fls. 194 a revogação do acto impugnado tem origem num fax
remetido pela Direcção Geral de Impostos para o Serviço de Finanças de Coimbra 1, a requerer informações adicionais.
O desfasamento verificado entre os serviços descentralizados que praticaram os actos em causa
e o departamento central a quem incumbe o acompanhamento dos processos é imputável a eventual
mau funcionamento dos serviços na circulação da informação, e não sendo uma responsabilidade por
actuação processual de parte, não pode originar a condenação como litigante de má-fé. Tal desfasamento poderá originar na esfera jurídica do Autor um eventual direito a indemnização, mas não a uma
indemnização no âmbito do art. 456º do CPC.
A hostilidade de algumas expressões constantes da contestação (arts. 3º, 10º, 28º e 32º) não justifica
a condenação do Réu por litigância de má-fé, devendo-se ao facto de à data se afigurar, na perspectiva
deste, como evidente a manifesta improcedência da pretensão do Autor.
― Assim, é de concluir que o comportamento evidenciado nos autos pelo Réu revela um desfasamento (ou mesmo mau funcionamento) dos serviços internos e a má circulação da informação entre
as instâncias locais e as instâncias centrais; o seu comportamento processual evidencia negligência
simples, mas não negligência grave ou dolo.
Diferente seria a conclusão se após o articulado superveniente e documentos juntos pelo Autor,
o Réu tivesse insistido na posição inicialmente assumida.
In casu, ocorreu exactamente o oposto: tendo sido detectada a falha foi prontamente revogado o acto
impugnado – com a pronta ratificação e rectificação –, dando-se total satisfação à pretensão do Autor.
3. Tendo sido suscitada pelo relator (despacho de fls. 518) a questão prévia da ilegitimidade (por
falta de interesse em agir) do autor, para a interposição do presente recurso da decisão de não condenação do recorrido em multa (dado que no caso não foi formulado qualquer pedido de indemnização)
por litigância de má-fé, importa, desde já apreciar tal questão.
Vejamo-la, pois.
3.1. No art. 456º do CPC dispõe-se o seguinte:
«1. Tendo litigado de má fé, a parte será condenada em multa e numa indemnização à parte
contrária, se esta a pedir.
2. Diz-se litigante de má fé quem, com dolo ou negligência grave:
a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar;
b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da causa;
c) Tiver praticado omissão grave do dever de cooperação;
d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente reprovável, com o
fim de conseguir um objectivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da justiça
ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.
3. Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admitido recurso, em um
grau, da decisão que condene por litigância de má fé.»
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Por sua vez o art. 104º da LGT estabelece:
«1. Sem prejuízo da isenção de custas, a administração tributária pode ser condenada numa
sanção pecuniária a quantificar de acordo com as regras sobre litigância de má fé em caso de actuar
em juízo contra o teor de informações vinculativas anteriormente prestadas aos interessados ou o seu
procedimento no processo divergir do habitualmente adoptado em situações idênticas.
2. O sujeito passivo poderá ser condenado em multa por litigância de má fé, nos termos da lei geral.»
3.2. A discordância do recorrente com o decidido na sentença recorrida, assenta, como se viu, em
que a invocada má-fé resulta ostensivamente dos elementos constantes dos autos e que o comportamento adoptado pelo Réu se enquadra e preenche não uma mas todas as situações de litigância de má
fé tipificadas nas diversas alíneas do n.º 2 do art. 456º do CPC.
Já no que respeita à suscitada questão da sua ilegitimidade para a interposição do presente recurso,
sustenta que o pedido de condenação como litigante de má-fé por ele efectuado configura um pedido
de condenação em indemnização, dado que nem tinha interesse directo no pedido de condenação em
multa, pois que esta persegue um interesse público, carecendo ele, portanto, de legitimidade para peticionar a condenação em multa, sendo essa a razão pela qual, quando peticiona que a parte contrária seja
condenada como litigante de má-fé, tal pedido é feito, necessariamente, tendo em vista a condenação
em indemnização.
3.3. Ora, é certo que, como já ensinava Alberto dos Reis, (1) a questão da má fé e suas consequências nada tem com o julgamento do mérito da causa, constituindo, antes, um ilícito processual, a
que corresponde uma sanção meramente civil (responsabilidade pelas perdas e danos causados à parte
contrária) e uma sanção (multa), sendo que esta visa, pois, «desempenhar a função de qualquer pena:
punir o delito cometido (função repressiva) e evitar que o mesmo ou outros o pratiquem de futuro
(função preventiva)». (2)
Por isso que a condenação em multa pode e deve ter lugar ex officio (nº 1 do art. 4556º do CPC).
E também é certo que, no que concerne à indemnização, este mesmo normativo impõe que esta
seja pedida pelo interessado.
É, pois, necessário que seja formulado esse pedido de indemnização.
De novo nas palavras de Alberto dos Reis, «… a parte prejudicada pela má fé do seu adversário,
se quiser obter a indemnização de todos ou parte dos prejuízos, há-de pedi-la.
(…) Também nada se estabelece quanto à forma que o pedido há-de revestir.
A conclusão a tirar é que o interessado pode pedir a indemnização em qualquer altura: nos
articulados, durante a fase da instrução preparatória, na audiência de discussão e julgamento, em
recurso perante a Relação ou o Supremo; e pode pedi-la por qualquer forma, por meio de requerimento escrito, ou oralmente, se apresentar o pedido durante a prática de acto ou diligência de que
deva lavrar-se acta ou auto.
Não exige o Código que a parte peça quantia certa. O juiz tem de fixar sempre a indemnização em
quantia certa; mas isso não significa que a vítima da má fé haja necessariamente de pedir quantia determinada; pode ela limitar-se a pedir indemnização; a fixação do montante é atribuição do tribunal.» (3)
Neste contexto, e face ao teor do pedido formulado pelo recorrente (na parte final do articulado
de fls. 203 a 212), que se traduz apenas em pedido de apreciação da «eventual responsabilidade do
Réu enquanto litigante de má fé nos termos do disposto no artigo 456º, n.º 2 do Código de Processo
Civil», não se vê que o mesmo se possa interpretar como pedido de condenação em indemnização nos
preditos termos.
Aliás, mesmo que se interpretasse o pedido feito pelo recorrente como substanciando o pedido de condenação em indemnização, o mesmo não seria admissível face ao disposto no transcrito art. 104º da LGT.
Com efeito, como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (4) neste art. 104º da LGT «estabelece-se um regime de condenação por litigância de má fé distinto para a administração tributária e para
o sujeito passivo, pois enquanto este pode ser condenado em multa por litigância de má fé nos termos
da lei geral (nº 2 daquele artigo), a administração tributária apenas pode ser condenada numa sanção
pecuniária, a quantificar de acordo com as regras sobre litigância de má fé, caso actue em juízo contra
o teor de informações vinculativas anteriormente prestadas aos interessados ou o seu procedimento no
processo divergir do habitualmente adoptado em situações idênticas (nº 1 do mesmo artigo).
Sendo este art. 104º da LGT uma norma de carácter especial sobre litigância de má fé, que consagra uma excepção ao regime de igualdade de estatutos processuais das partes genericamente previsto
no art. 98º da mesma Lei, parece ter de se concluir que ele não foi revogado, com a entrada em vigor
do CPTA e com a revogação do regime de isenção de custas da administração tributária operada pelo
DL n.º 324/2003, de 27 de Dezembro.»
De todo o modo, como se referiu, interpretamos o pedido formulado pelo recorrente como pedido
de condenação em multa.
Por outro lado, a pretensão do autor (ora recorrente) na presente acção administrativa especial era
a de que fosse anulado o questionado acto do Director-Geral dos Impostos que determinou a cessação
de benefícios fiscais referentes à liquidação de IRS do ano de 2006.
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A sentença veio a julgar extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, nos termos da
alínea e) do art. 287º do CPC, com fundamento em que, tendo o acto impugnado sido, entretanto, revogado, a pretensão do autor foi atendida em termos idênticos aos que seriam produzidos pela eventual
anulação judicial do mesmo.
E a circunstância de na sentença se ter considerado não existir fundamento para condenação do
réu como litigante de má fé, não determina decaimento ou rejeição no pedido formulado, visto que,
como se acentuou, a condenação em multa (no caso, em sanção pecuniária a quantificar de acordo
com as regras sobre litigância de má fé) teria, nesse caso, natureza de sanção e assentaria em razões
de interesse público, falecendo, portanto, ao recorrente o pressuposto processual interesse em agir,
quanto ao presente recurso jurisdicional: tem interesse em agir quem puder obter algum benefício com
o provimento do recurso, na perspectiva dos direitos que pretende defender ou das posições que no
processo pretende fazer valer. (5)
Pelo que improcede, assim, a alegação do recorrente.
4. E em suma, haveremos, deste modo, que concluir que o autor por não ser parte vencida, não tem
legitimidade para recorrer da sentença, mesmo na parte em que não condenou o réu como litigante de má fé.
Não podendo, consequentemente, conhecer-se do objecto do recurso que interpôs.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em não conhecer do objecto do recurso.
Custas pelo recorrente.
Neto.

Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce

(1) Código de Processo Civil, Anotado, vol. II, 3ª ed., pág. 280.
(2) Ibidem, p. 269.
(3) Ibidem, p. 279.
(4) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e comentado, Vol. II, 6ª ed., anotação 5e) ao art. 122º, p. 313.
(5) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., Vol. IV, anotação 7 ao art. 280º, p. 413.
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regras de direito ou quanto ao apuramento, interpretação e qualificação dos factos
relevantes, as quais, se encerrarem erros de julgamento, só poderão ser corrigidos
por recurso, nos casos em que a lei ainda o admita.
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1. RELATÓRIO
1.1 José Joaquim Pinto Lopes e Manuel Gomes Alves (adiante Recorrentes ou Requerentes), notificados do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Administrativo que, concedendo provimento
ao recurso jurisdicional por eles interposto, revogou a sentença recorrida e, julgando verificados o erro
na forma do processo e a impossibilidade de fazer seguir o pedido dos ora Recorrentes sob a forma
processual adequada, anulou todo o processado, com a consequente absolvição da Fazenda Pública da
instância, vieram, invocando o disposto no art. 669.º, n.º 2, do Código de Processo Civil (CPC), pedir
que aquele aresto seja reformado.
Alegaram, em síntese, que deverá proceder-se à reforma do acórdão no sentido de se ordenar
a convolação do incidente suscitado no processo para a forma processual de reclamação prevista no
art. 276.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que foi o meio processual considerado naquele acórdão como adequado e uma vez que, contrariamente ao ali também considerado,
não estava esgotado o prazo para o efeito.
1.2 Notificadas as Requeridas do pedido de reforma, apenas a sociedade denominada “Empresa
das Águas do Gerês, S.A.” se veio pronunciar, sustentando que o pedido deve ser indeferido.
1.3 Cumpre apreciar e decidir.
2. FUNDAMENTOS
2.1 DO PEDIDO DE REFORMA
2.1.1 Como uma das excepções ao princípio do esgotamento do poder judicial após a prolação da
decisão, o art. 669.º do CPC admite a reforma das decisões judiciais.
Recordemos o texto daquele preceito legal, após a revisão do Código de Processo Civil operada
conjugadamente pelos Decretos-Lei n.ºs 329-A/95, de 12 de Dezembro, e 186/96, de 25 de Setembro,
e com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto:
«1 - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2 – Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da
sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida.
3 - Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no n.º 1 é feito na alegação».
O art. 669.º do CPC, após a revisão de 1995/1996, continuou, como anteriormente, a permitir a
reforma das decisões judiciais (1) quanto a custas e multa e, de forma inovadora, veio também permiti-la relativamente a erros de julgamento, em certos casos. O relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de
12 de Dezembro, justifica tal inovação nos seguintes termos:
«(…) 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. Claro que, para
salvaguarda da tutela dos interesses da contraparte, esta poderá sempre, mesmo que a decisão inicial
o não admitisse, interpor recurso da nova decisão assim proferida.
Recurso este que, note-se, é admissível ainda que a causa esteja compreendida na alçada do
tribunal, como refere expressamente o art. 670.º, n.º 4, do CPC».
Ou seja, numa solução que mereceu muitas críticas à doutrina, a lei passou a admitir, como uma
das excepções ao esgotamento do poder jurisdicional, que, em circunstâncias muito extraordinárias, o
tribunal altere a decisão que ele próprio proferiu.
Como resulta do que deixámos dito, a possibilidade de reforma de uma decisão judicial ao abrigo
do n.º 2 do art. 669.º do CPC tem carácter excepcional, sendo que «quanto ao alcance do mesmo preceito legal, o STA tem construído um critério orientador para a definição do carácter manifesto do
lapso cometido e que possibilita a imediata reparação do erro de julgamento que o originou. Tem sido,
com efeito, sublinhada a excepcionalidade desta faculdade, que insere um desvio aos princípios da
estabilidade das decisões judiciais e do esgotamento do poder jurisdicional do juiz quanto à matéria
da causa (art. 666.º, n.º 1, do CPC), salientando-se que a mesma só será admissível perante erros
palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam evidenciado ao autor ou autores da
decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou uma menor ponderação tê-la levado
ao desacerto» (2).
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A referida faculdade não se destina, manifestamente, à reapreciação dos factos apurados e sua
interpretação ou à reapreciação das regras e princípios de direito aplicados. Se nestes domínios houver
divergência entre o alegado pela parte e o decidido pelo tribunal, a sua reapreciação e a correcção de
eventuais erros por este cometidos só será possível em sede de recurso, desde que este seja admissível.
Dito isto e sendo certo que a lei admite em abstracto a reforma do acórdão, cumpre agora considerar
o fundamento em que os Requerentes alicerçaram o pedido de reforma do acórdão a fim de verificar
se, em concreto, tal fundamento pode suportar o pedido de reforma.
2.1.2 Os Requerentes pedem a reforma do acórdão porque consideram que, contrariamente ao
que nele foi decidido, não há obstáculo à convolação do incidente suscitado no processo para a forma
processual de reclamação prevista no art. 276.º do CPPT, que foi o meio processual considerado no
acórdão como adequado. Isto porque, contrariamente ao ali também considerado, não estava esgotado
o prazo para o efeito.
É certo que no acórdão cuja reforma ora é peticionada referimos como obstáculo à convolação
do incidente deduzido pelos ora Requerentes em reclamação prevista no art. 276.º do CPPT – meio
processual que aí indicámos como sendo o próprio – que, à data em que foi apresentada a petição
inicial, estava já precludido o prazo para reclamar judicialmente. Isto, porque considerámos que
aquela petição foi apresentada em 29 de Julho de 2009 e os ora Requerentes, pelo menos desde
2007, sabiam que o órgão de execução fiscal havia reconhecido o direito de preferência à sociedade
denominada “Empresa das Águas do Gerês, S.A.” e, em consequência desse reconhecimento, lhe
vendera o prédio penhorado.
É desse entendimento que discordam os Requerentes. Se bem interpretamos o requerimento
por que pedem a reforma do acórdão, entendem que não pode considerar-se precludido o prazo (de
10 dias para deduzirem reclamação judicial) porque o pedido por eles formulado «deu entrada no dia
29.07.2009, dentro do prazo de 30 dias previsto no n.º 2 do art. 289.º do CPC, a contar do trânsito em
julgado do Acórdão do Tribunal dos Conflitos que determinou em definitivo a extinção da instância
relativamente aos autos de processo ordinário que correram termos sob o n.º 236/04.5 TBVRM» e
«portanto ao abrigo do disposto no n.º 1 do referido preceito, mantendo-se os efeitos derivados da
proposição dessa primeira causa e da respectiva citação, que tiveram lugar em 2004» (cfr. itens 4 e 5
do requerimento de pedido de reforma).
Ou seja, se bem interpretamos a alegação aduzida pelos Requerentes, entendem que, a fim de
averiguar da possibilidade da convolação do pedido que formularam em 29 de Julho de 2009 ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a título de incidente em processo de execução fiscal, deve
considerar-se reportada a sua dedução a 2004, data em que instauraram no Tribunal Judicial de Vieira
do Minho uma acção de simples apreciação negativa pedindo a declaração de inexistência de direito de
preferência da sociedade denominada “Águas do Gerês, S.A.” sobre o prédio penhorado. Isto, atento o
disposto no n.º 2 do art. 289.º do CPC e porque só em 7 de Julho de 2009 transitou em julgado o acórdão do Tribunal dos Conflitos pelo qual foi declarado «competente para apreciar e decidir a acção de
simples apreciação, que tem por fim obter a declaração da inexistência de um direito de preferência
invocado no domínio de uma execução fiscal, a jurisdição administrativa e fiscal em dentro desta, o
tribunal tributário da área onde corre a execução».
Sem prejuízo de continuarmos a entender que no acórdão reformando fizemos a melhor
interpretação da lei (sendo manifesta a impossibilidade de considerar que uma acção instaurada
em 2004 seja susceptível de convolação em reclamação judicial de um acto praticado na execução fiscal em 2007), a verdade é que o pedido de reforma não se enquadra na fatti species do
art. 669.º, n.º 2, do CPC.
Parafraseando o já citado relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, diremos
que os fundamentos invocados para pedir a reforma do acórdão não integram nem o «erro juridicamente insustentável», a situação de «lapso manifesto de determinação da norma aplicável», que
tenha dado origem a que a decisão judicial «tenha sido proferida com violação de lei expressa»
– alínea a) do art. 669.º, n.º 2, do CPC –, nem a situação 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» – alínea b) do
art. 669.º, n.º 2, do CPC.
Como resulta do que deixámos já dito, a alínea a) do n.º 2 do art. 669.º do CPC contempla o manifesto ou patente erro de julgamento sobre questões de direito, erro esse resultante de lapso grosseiro,
por ignorância ou flagrante má compreensão do regime legal e na alínea b) desse inciso compreendem-se os casos de preterição de elementos probatórios, determinante de notório erro na apreciação das
provas, ou de patente desconsideração de outros elementos que, a terem sido considerados, imporiam,
inexoravelmente, decisão diversa da proferida.
Estão, pois, excluídos da previsão das referidas alíneas, os erros de julgamento não devidos a
lapsos manifestos ou gritantes. Daí que a faculdade ali consignada não comporta a impugnação da sen-
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tença ou do acórdão com base na discordância sobre o decidido, seja quanto à interpretação dos factos
disponíveis, seja quanto à selecção, interpretação ou aplicação das pertinentes normas jurídicas.
Ora, o pedido de reforma, nos termos em que vêm explanados os respectivos fundamentos pelos
Requerentes, não integra qualquer expressão de directa imputação a este Supremo Tribunal de erro de
julgamento grosseiro decorrente de lapso manifesto, assentando antes em considerações que traduzem,
apenas, uma interpretação do quadro legal divergente da adoptada no acórdão e destinada a fazer valer
uma tese jurídica diferente. Estas normais divergências entre as partes e o tribunal quanto à interpretação e aplicação das regras de direito ou quanto ao apuramento, interpretação e qualificação dos factos
relevantes, se encerrarem erros de julgamento, só poderão ser corrigidos por recurso, nos casos em que
a lei ainda o admita; mas já não serão susceptíveis de serem corrigidos em sede de reforma da decisão
judicial, reservada que está às referidas situações excepcionais.
O pedido de reforma não pode, pois, proceder.
2.2 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - A reforma das decisões judiciais, como uma das excepções legalmente previstas aos princípios
da estabilidade das decisões e do esgotamento do poder jurisdicional após a decisão, pressupõe que, por
manifesto lapso, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica
dos factos, a decisão tenha sido proferida com violação de lei expressa ou que dos autos constem elementos, documentos ou outro meio de prova plena, que, só por si e inequivocamente, implique decisão
em sentido diverso e que não tenha sido considerado igualmente por lapso manifesto (cf. arts. 666.º,
n.º 2, e 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), do CPC).
II - Essa faculdade excepcional de reformar a decisão tem como escopo corrigir um erro juridicamente insustentável e, como a jurisprudência tem vindo a afirmar, só será admissível perante erros
palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam evidenciado ao autor ou autores da
decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou uma menor ponderação tê-la levado ao
desacerto.
III - Essa faculdade não se destina à mudança do decidido com base nas normais divergências
entre as partes e o tribunal quanto à interpretação e aplicação das regras de direito ou quanto ao apuramento, interpretação e qualificação dos factos relevantes, as quais, se encerrarem erros de julgamento,
só poderão ser corrigidos por recurso, nos casos em que a lei ainda o admita.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência (como o impõe o n.º 2 do art. 719.º do CPC), indeferir o pedido
de reforma do acórdão.
Custas pelos Requerentes.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Isabel
Marques da Silva.
(1) (Embora a norma se refira apenas à sentença, é aplicável a todas as decisões judiciais, designadamente aos acórdãos
dos tribunais superiores, como resulta expressamente do disposto no n.º 1 do art. 716.º do CPC.)
(2) (Cf. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 25, pág. 54, também citado por JORGE LOPES DE SOUSA no Código
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 8 ao art. 126.º,
pág. 388 e, entre muitos outros e para além dos aí referidos, ainda os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 26 de Setembro de 2007 (este do Pleno da Secção), proferido no processo n.º 828/06, publicado no Apêndice ao Diário
da República de 16 de Abril de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32430.pdf), págs. 211 a 213, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2adb0074f75a835e8025736e0030e99f?OpenDocument;
– de 4 de Março de 2009, proferido no processo n.º 812/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 348 a 350, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/30330a346c3ff13d802575770038d131?OpenDocument;
– de 24 de Março de 2010, proferido no processo n.º 511/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 de
Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 558 a 560, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/aefc37d7bb552ae9802576f7004c1964?OpenDocument;
– de 25 de Maio de 2010, proferido no processo n.º 460/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 929 a 930, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3af1080820831f6380257738003c5ac5?OpenDocument;
– de 24 de Fevereiro de 2011, proferido no processo n.º 400/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11
de Agosto de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 273 a 274, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/096f649b5e348f0e80257847005a7542?OpenDocument;
– de 27 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 1157/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0fcece42b62ba4e880257a38003489e4?OpenDocument.)
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Reclamação graciosa. Impugnação. Tempestividade. Nulidade. Direito de audição.
Sumário:
I — A falta de audição do interessado em procedimento administrativo não sancionatório, não implica nulidade, podendo apenas gerar mera anulabilidade da respectiva
decisão.
II — Se o recorrente invoca preterição do direito de audiência prévia no âmbito do processo de reclamação graciosa, o vício assim imputado ao acto tributário é gerador
de mera anulabilidade, por não estar em causa a ofensa ao conteúdo essencial de
um direito fundamental, mas apenas ao princípio da legalidade tributária.
III — Deste modo, a impugnação judicial do referido acto tributário terá de ser deduzida
no prazo referido no artigo 102.º, n.º 2 do CPPT, e não a todo o tempo, tal como
a lei prevê para o caso da nulidade do acto.
IV — A intempestividade de meio impugnatório usado pelo interessado implica a não
pronúncia do tribunal no tocante às questões que tenham sido suscitadas na petição inicial, ainda que de conhecimento oficioso, na exacta medida em que a lide
impugnatória não chega a ter o seu início.
Processo n.º 210/12-30.
Recorrente: Assimec — Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Assimec – Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S.A., melhor identificada nos autos,
vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de
27 de Setembro de 2011, que julgou improcedente por extemporaneidade a impugnação judicial por
si deduzida contra a liquidação adicional de Imposto Municipal de Sisa, no montante de € 61.878,37.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«lº Alicerça o Tribunal a sua decisão no facto de considerar que a impugnação foi proposta intempestivamente.
2º O prazo de interposição da impugnação apenas correria após o final de férias judiciais que se
encontrava em curso.
3º O serviço de finanças não apresentou resposta quanto à não realização de audiência prévia
(preterição de formalidade essencial).
4º Com a consequente suspensão do prazo para apresentação da impugnação.
5º O prazo de caducidade não foi contado nos termos do art. 332º do CC.
6º A notificação da decisão da reclamação graciosa foi efectuada a procurador e não a mandatário
judicial.
7º A notificação em causa deveria ter sido efectuada ao mandatário judicial, não sendo suficiente
para a produção de efeitos a notificação a mero procurador ou ao próprio contribuinte.
8º O que determina que o prazo para interposição de impugnação nunca se chegou a iniciar.
9º O acto em causa é nulo por preterição de formalidade essencial que contende com direito fundamentar do contribuinte que é o de participação na formação do acto tributário.
10º Podendo, assim não se entendendo, considerar-se pelo menos a anulabilidade do mesmo.
11º O Tribunal a quo não conheceu do aludido vício de tal acto, conforme era sua obrigação.
12º A douta decisão recorrida viola os arts. 2º, 20º, 37º, 40º, 102º do CPPT, 279º, 332º nº1 2ª parte
do CC, 3º nº3, 143º do CPC, 133º do CCA e 55º, 56º e 60º da LGT.
13º Por tudo quanto até aqui se expôs entende-se, salvo melhor opinião, que deverá o presente
recurso obter merecimento, sem desprimor pela douta sentença proferida pelo Tribunal a quo.»
2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 - O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«A recorrente “Assimec” põe em causa o decidido fundamentalmente com base em dois tipos
de considerandos: base legal e circunstancialismo contrário à aplicação que foi efectuada do art. 102º
n.º 2 do C.P.P.T. e o que resulta da preterição do direito de audição que conforme alegado se entendeu
ter sido violado.
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Assim, começa por se alegar no sentido de ser de aplicar o disposto no “art. 332º do CC”.
Ora, a referida disposição legal do C.C. parece não ser de aplicar, sendo correcta a aplicação que
foi efectuada do especialmente disposto no art. 102.º n.º 2 do C.P.P.T..
Por outro lado, alega-se a notificação insuficiente por não ter sido notificada ao próprio contribuinte, nem efectuada a mandatário constituído nessa qualidade, mas apenas a procurador.
Quer parecer que a notificação em causa, a indeferir reclamação graciosa, que foi efectuada a
procurador do contribuinte é susceptível de produzir todos os efeitos exigidos pelo art. 36.º n.º 1 do
C.P.P.T., conforme resulta ainda do disposto no art. 258º a 260º do C.C., que regula os actos praticados por procurador como sendo susceptíveis de se repercutir na esfera jurídica do representado, e
mostrando-se já junta procuração bastante para “recurso contencioso”, semelhante a que foi junta na
presente impugnação.
Assim, e a menos que se entenda ocorrer qualquer razão para não validar tal, era o prazo de 15
dias - aliás, conforme foi indicado - que era o o aplicável (Em tal sentido parece pronunciar-se o Exmº
Consº Jorge de Sousa em CPPT Vol. IV, p. 151, em face, do de 30 dias semelhantemente previsto no
artº 131º n.º 2 do CPPT, para o caso de autoliquidação, mas acaba por afastar tal considerando do
mesmo não ser excessivamente exíguo ainda que incongruente) bem se tendo julgado estar o direito
de impugnação abrangido pela excepção de caducidade.
Com efeito, à violação do direito de audição parece não ser de reconhecer o efeito da nulidade, com a
possibilidade de arguição a todo o tempo, mas apenas o da anulabilidade, conforme entendimento há muito
firmado na jurisprudência (Por todos, ac. do pleno do S.T.A. de 17-12-97 proferido no proc. n.º 36100).
Aliás, conforme anterior parecer produzido pelo M.º P.º, tal seria apenas susceptível de provocar
a anulabilidade do acto.
Tal seria de entender em face do disposto no art. 135º do C.P.A., subsidiariamente aplicável, e
com base em não se tratar de um direito absoluto, nem de caso em cumprisse ainda conhecer oficiosamente, como ocorre na prescrição ou na duplicação de colecta propriamente dita - art. 175.º do C.P.P.T..
O direito de audição, ainda que decorra de um direito constitucionalmente consagrado como
é direito de participação dos administrados, é de reconhecer relativamente a um conjunto de casos,
comportando ainda excepções.
Sobre o mesmo rege directamente o disposto nos arts. 60º, 63º B e 23º n.º 4 da L.G.T., sendo
aplicável, salvo prescrições da lei “em sentido diverso”.
Tendo-se defendido no caso que o mesmo devia ter sido observado de acordo com o previsto
na alínea a) do n.º 1 do dito art. 60º n.º 1) da L.G.T., é de constatar mesmo tinha sido efectuada antes
declaração pelo próprio contribuinte nos termos do art. 11.º n.º 3 do CIMSSD.
Ora, melhor seria de entender mesmo o seu exercício como dispensável, de acordo com o disposto
no art. 60º n.º 2 da L.G.T..
Certo é que a sua apreciação pressupunha um oportuno e adequado exercício do direito que, conforme se sustenta não sentença recorrida, não foi oportunamente exercido, de acordo com o disposto
no art. 102º n.º 2 do C.P.P.T..
Concluindo, parece ser de julgar o recurso como não provido.»
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
a) A impugnante foi notificada da liquidação relativa a Imposto Municipal de SISA e juros compensatórios no montante de € 53.602,77 e € 8,257,60 respectivamente, através do ofício n.º 10135, recebido
em 04/12/2003 (cf. fls. 49 e 50 do processo administrativo apenso aos autos, doravante apenas PA):
b) Por não concordar com a liquidação a impugnante deduziu em 11/12/2003, reclamação graciosa
n.º 3581-03/400041.2 que veio a ser indeferida por despacho de Chefe de Finanças de 23/07/2004,
sendo-lhe a decisão notificada em 26/07/2004, (cf.12 a 15 do PA).
c) A presente impugnação foi apresentada no dia 30/09/2004 (cf. doc. de fls. 5 dos autos).
6. Do mérito do recurso
6.1 São duas as questões trazidas à apreciação deste Tribunal:
- A primeira é a de saber se a sentença recorrida fez um correcto julgamento ao julgar procedente
a excepção de caducidade do direito de deduzir a impugnação judicial do acto de liquidação do imposto
municipal de sisa (tempestividade da impugnação).
- A segunda é a da nulidade ou anulabilidade do acto impugnado e a circunstância de a sentença
recorrida não se ter pronunciado sobre tal questão, o que, no entender da recorrente, conduziria a
omissão de pronúncia.
A sentença recorrida, conhecendo desde logo da questão da intempestividade da impugnação conclui
que a impugnação judicial apresentada pela recorrente em 30/9/2004 ultrapassou o prazo de 15 dias,
após a notificação da decisão do indeferimento de reclamação graciosa, nos termos do n.º 2 do artº 102º
do Código de Procedimento e Processo Tributário, prazo esse que terminava e, 10.08.2004, portanto
em férias judiciais, e que por isso transitava para o primeiro dia útil imediato, ou seja, 15.09.2004 (1).
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E prosseguindo neste discurso argumentativo julgou que, sendo a caducidade um excepção peremptória de conhecimento oficioso, a verificação da mesma determinava, nos termos dos arts. 493º,
n.º 1 e 3 e 496º do Código de Processo Civil a absolvição da Fazenda Pública do pedido, não tendo
conhecido das demais questões suscitadas.
Inconformada com o sentido da decisão vem a recorrente alegar que a impugnação judicial é tempestiva, pois “… o prazo em causa deveria ser observado como sendo de dois meses e não de quinze
dias…” conforme a 2ª parte do artº 332º C.Civil, e que, por outro lado, a notificação em causa deveria
ter sido efectuada ao mandatário judicial, não sendo suficiente para a produção de efeitos a notificação
a mero procurador ou ao próprio contribuinte, sustentando que, por isso, o prazo para interposição de
impugnação nunca se chegou a iniciar.
E, finalmente, invoca o vício de forma por preterição de formalidade essencial (audiência prévia),
acarretando a nulidade do acto impugnado, nos termos da alínea d) do nº2 do artº 133º do CPA ex vi
artº 2º alínea d) do CPPT.
Esta argumentação da recorrente não pode, no entanto, obter provimento, como abaixo se demonstrará.
6.2 Vejamos a primeira questão relativa à intempestividade da impugnação.
De harmonia com o disposto no artº 102º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário em
caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação será de 15 dias após a notificação.
Dispõe ainda o n.º 3 do mesmo normativo que se o fundamento for a nulidade, a impugnação
pode ser deduzida a todo o tempo.
Portanto na sequência de acto expresso de indeferimento de reclamação graciosa, e no regime do
Código de Procedimento e Processo Tributário, o contribuinte tem 15 dias para deduzir impugnação.
No caso em apreço, como claramente se evidencia na sentença recorrida, terminando tal prazo
no dia 15.09.2004, primeiro dia útil a seguir às férias judiciais, quando foi intentada a impugnação
(30.09.2004) há muito que se encontrava esgotado aquele prazo de 15 dias.
Alega, porém, o recorrente que o prazo em causa deveria ser observado como sendo de dois meses
e não de quinze dias, conforme a 2ª parte do artº 332º C.Civil.
Como é óbvio esta alegação não pode proceder.
Em primeiro lugar porque o regime do Código de Procedimento e Processo Tributário prevalece
sobre as normas gerais contidas no Código Civil, precisamente em razão da especialidade do seu objecto
e da disciplina especial que consagra.
E depois porque os prazos dos arts. 327º e 332º do Cód. Civil se reportam a situações de absolvição e
interrupção de instância, e têm como pressuposto que a acção tenha sido tempestivamente proposta, sendo
o seu fim evitar a perda do direito quando, exercido ele a tempo, os efeitos deste exercício tenham sido
afectados pela absolvição da instância, devido a motivo processual não imputável ao titular do direito (2).
Ora, como também é manifesto, a situação de facto vazada nos autos não se subsume àquela
previsão legal.
De igual modo improcederá a alegação de que a notificação em causa deveria ter sido efectuada
ao mandatário judicial, não sendo suficiente para a produção de efeitos a notificação a mero procurador
ou ao próprio contribuinte.
Diga-se a este respeito, em primeiro lugar, que trata de questão nova que não foi apreciada pelo
tribunal recorrido, por lá não ter sido suscitada.
E bem se compreende que a decisão recorrida não se tenha pronunciado sobre tal questão, pois não só
a recorrente não a suscitou, como não pôs minimamente em causa a matéria factual vertida no probatório.
Ora, como é sabido, e é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação de
decisões judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova (3)
Por isso, e em princípio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas pela
decisão impugnada, salvo questões de conhecimento oficioso.
Admitindo, porém, que a falta de notificação da decisão de indeferimento expresso da reclamação graciosa ao mandatário constituído no procedimento poderá ter consequências no que respeita
à tempestividade da impugnação deduzida na sequência de tal indeferimento (artº 40º do Código de
Procedimento e Processo Tributário) abordaremos esta vertente no âmbito do presente recurso.
E fazendo-o, diremos que não assiste qualquer razão à recorrente.
Na verdade a recorrente alega que a notificação da decisão da reclamação graciosa foi efectuada
a procurador e não a mandatário judicial.
Mas, de facto, não é assim.
Como se constata dos autos apensos (cf. fls.9) a Assimec fez juntar aos autos de reclamação graciosa
uma procuração forense em que constituiu seu bastante procurador o Senhor Doutor José Gonçalves
Oliveira, advogado com escritório na Rua ……………………, freguesia de Valbom, concelho de Gondomar, a quem conferiu os mais amplos poderes em direito permitidos, incluindo o de substabelecer,
para que apresentasse reclamação, recurso hierárquico e recurso contencioso sobre qualquer decisão
proferida em sede e relativamente a pedidos de registo de qualquer tipo e natureza referentes a prédios
rústicos ou urbanos propriedade da mandante.
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Foi por isso, e na sequência dessa mesma procuração forense que a Administração Fiscal notificou
aquele mandatário de que, relativamente ao processo de reclamação supra referido, havia sido proferida
a decisão de indeferimento, dando-lhe, ademais, conhecimento dos meios processuais adequados para
reagir contra aquele acto (cf. fls. 14 dos autos apensos).
A notificação há-de ter-se, pois, como válida, e em cumprimento do disposto no artº 40 do Código
de Procedimento e Processo Tributário, pelo que improcede, pois, a arguida irregularidade.
6.3 Cumpre agora apreciar a última questão ventilada nas alegações de recurso, que é a de saber
se não caducou o direito de impugnação em virtude do acto estar ferido de nulidade e não de anulabilidade, o que possibilitaria a dedução de impugnação a todo o tempo.
Alega o recorrente que o acto em causa é nulo por preterição de formalidade essencial que contende
com direito fundamental do contribuinte que é o de participação na formação do acto tributário.
Podendo, assim não se entendendo, considerar-se pelo menos a anulabilidade do mesmo.
E que o Tribunal a quo não conheceu do aludido vício de preterição do direito de audiência,
conforme era sua obrigação.
Esta argumentação, não pode, no entanto, proceder.
Vejamos, pois.
Dispõe o artº 99º do Código de Procedimento e Processo Tributário que constitui fundamento de
impugnação qualquer ilegalidade.
Constitui ilegalidade e, consequentemente vício do acto administrativo ou acto tributário, qualquer
ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis, que poderá envolver a anulabilidade, a nulidade
ou a inexistência.
A jurisprudência desta Secção vem afirmando de forma reiterada e uniforme que no domínio do
contencioso tributário, por regra os vícios dos actos tributários são fundamento da sua anulabilidade, só
implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou
quando houver lei que expressamente preveja esta forma de invalidade (artigos 133.º e 135.º do CPA)
– cf. neste sentido, entre muitos outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 23.11.2005, recurso
612/05, de 13.02.2008, recurso 886/07, de 21.05.2008, recurso 220/08, de 25.05.2011, recurso 91/11,
de 21.09.2011, recurso 63/11 e de 16.05.2012, recurso 275/12, todos in www.dgsi.pt.
Também Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha referem no seu Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247, «a nulidade constitui
o regime de excepção, ao passo que a anulabilidade é o regime regra. É o que se depreende do disposto no artigo 135.º do CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos administrativos praticados com
ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.”
Dispõe, por sua vez art. 133º nºs 1 e 2 alínea d) do Código de Processo Administrativo são nulos
os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa
forma de invalidade, nomeadamente os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.
Porém, esses actos hão-de ser aqueles que contendem com os direitos, liberdades e garantias dos
cidadãos.
Mas não aqueles que contendem com o princípio da legalidade, como sucede no caso dos autos.
Com efeito, por via de regra, a falta de audiência dos interessados antes da decisão final do procedimento constitui vício gerador de mera anulabilidade dessa decisão (art. 135 CPA).
Sendo geradora de nulidade da decisão, com a qual está instrumentalmente conexionada, apenas
nos casos em que ponha em causa o conteúdo essencial de um direito fundamental (art. 133, n.º 2,
alínea d) CPA), ou no âmbito do procedimento administrativo sancionatório.
Este tem sido o entendimento, que acolhemos, da jurisprudência deste Supremo Tribunal - vd.
acórdãos de 11.1.94, recurso 32 182, de 8.6.99, recurso 44565, de 12.10.99, recurso 44503, de 16.10.02,
recurso 941/02, de 24.10.02, recurso 44052, de 22.01.2004, recurso 429/02, e de 25.06.2009, recurso
151/09, todos in www.dgsi.pt.
Como se disse no supracitado Acórdão 151/09 «a preterição do exercício do direito de audição só em
matéria sancionatória assume a natureza de direito fundamental (art. 32.º, n.º 10, da CRP) e, por isso, tal
vício, nos procedimentos sancionatórios, ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental, gerando
nulidade do acto de decisão do procedimento, por força do disposto naquela norma constitucional e no
art. 133.º, n.º 2, alínea d), do CPA. Fora do âmbito dos procedimentos administrativos sancionatórios, a
CRP nem prevê especialmente o direito de audição como direito fundamental a assegurar nos procedimentos
administrativos, relegando para a lei ordinária o estabelecimento dos termos em deve ser assegurada «a
participação dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações que lhes disserem respeito» (art.
267.º, n.º 5, da CRP), participação essa que nem tem de ser assegurada necessariamente através do direito
de audição, nos termos em que está previsto no art. 60.º da LGT, 45.º do CPPT e 100.º a 102.º do CPA,
pois poderá assumir outras formas, designadamente participação em actos procedimentais».
Também o Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 594/2008, de 10-12-2008, publicado no Diário
da República, II Série, de 26-1-2009, não julgou inconstitucional a interpretação dos arts. 100º e 133º,
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n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo, no sentido de não ser a audiência prévia elemento
essencial do acto administrativo, gerando a sua falta a nulidade deste acto.
Em suma, fora do âmbito do direito sancionatório, não pode entender-se que a preterição do direito
de audição ofenda o conteúdo essencial de um direito fundamental.
Daí que se entenda que, no caso, estamos perante a alegação de vício gerador de mera anulabilidade (4), não sendo, consequentemente, aplicável o disposto no artº 102º, n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Deste modo, sendo o acto anulável, que não nulo, a sentença recorrida não merece, neste ponto,
qualquer censura.
6.4 Importa finalmente referir que a circunstância de a sentença recorrida não se ter debruçado
sobre a questão da eventual nulidade por preterição do direito de audiência não conduz a omissão de
pronúncia, ao contrario do que se parece depreender da conclusão 11ª das alegações de recurso.
Em primeiro lugar porque, como se pode constatar da petição inicial – cf. arts. 16º e 17º - a recorrente configurou ali a questão da preterição do direito de audição prévia como mera irregularidade,
e não como nulidade, em clara dissonância com o que vem agora alegar em sede de recurso.
E depois porque concluindo a decisão recorrida pela intempestividade da impugnação, nada mais
haveria que apreciar, não cabendo na lógica da sentença o conhecimento sobre qualquer questão de
mérito que tivesse sido suscitada na petição, ainda que de conhecimento oficioso
No sentido, que também perfilhamos, de que a intempestividade de meio impugnatório usado
pelo interessado implica a não pronúncia do tribunal no tocante às questões que tenham sido suscitadas
na petição inicial, ainda que de conhecimento oficioso, na exacta medida em que a lide impugnatória
não chega a ter o seu início, se pronunciaram entre outros, os Acórdãos desta secção de 03.12.2008,
recurso n.º 803/08, de 21.05.2008, recurso 293/08, de 21.09.2011, recurso 63/11, e de 12.10.2011,
recurso 449/11, todos in www.dgsi.pt.
Desta sorte não cabia ao Tribunal a quo debruçar-se sobre a natureza do vício, mas apenas tomar
em conta o alegado pela recorrente para fundamentar a sua decisão de intempestividade, ficando prejudicado o conhecimento das questões colocadas a jusante desta última.
Do exposto se infere que não se pode falar, a este respeito, da existência de dever de pronúncia.
Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso.
7. Decisão:
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, 21 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.
(1) À data dos factos, de acordo com o art. 12º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (na redacção anterior à Lei n.º 42/2005,
de 29 de Agosto) o período de férias judiciais decorria entre 16 de Julho de 2004 e 14 de Setembro de 2004.
(2) Cf. Vaz Serra, RLJ, 102º- 64.
(3) Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 04.12.2008, rec. 840/08 e de 30.10.08,
rec.112/07, e do Supremo Tribunal de Justiça, recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt.
(4) Também neste sentido, cf. Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral
Tributária Anotada, 4ª edição, pag. 515.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Taxa Municipal. Taxa de Publicidade. Objecto e âmbito do recurso jurisdicional.
Compatibilidade com o Direito da União. Reenvio prejudicial. Pressupostos. Constitucionalidade.
Sumário:
I — O reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma
norma de direito comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o
caso «sub judice» tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se necessária para esse efeito, a opinião do TJUE.
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II — Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação
de normas da União Europeia, cumpre ao Tribunal nacional decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do TJUE, a
provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.
III — O Tribunal de Justiça só se pronuncia sobre questões relevantes para a decisão
do caso concreto, estando afastada qualquer apreciação abstracta de questões
teóricas, hipotéticas ou impertinentes.
IV — Não é de considerar pertinente a questão suscitada em termos de justificar o reenvio
prejudicial se a apreciação da legalidade das liquidações em causa não convoca
sequer a aplicação das normas comunitárias por si apontadas (artigos 49.º e 50.º,
n.º 2, do TFUE), apenas pressupondo a interpretação e aplicação de normas de
direito interno.
V — Caracterizando-se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigos dos
artigos 3.º, 16.º e 20.º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de
Lisboa pela emissão de licença de colocação, em prédios de propriedade privada,
de letreiros e anúncios de natureza comercial, não podem tais normas ter-se por
organicamente inconstitucionais.
Processo n.º 222/12-30.
Recorrente: Iberusa Hotelaria e Restauração, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, S.A., com a identificação constante dos autos,
deduziu impugnação judicial, no Tribunal Tributário de Lisboa – 4ª Unidade Orgânica, dos actos de
cobrança relativos às facturas nºs 700000020810 e 700000021826, referentes a publicidade, praticados
pela Câmara Municipal de Lisboa, que foi julgada improcedente.
2. Não se conformando com tal decisão, IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, S.A.,
veio interpor recurso, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo,
tendo nas Alegações, apresentado as seguintes Conclusões:
“I— A douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxas de publicidade
pela afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias com os
sinais distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas com bens ou serviços comercializados no estabelecimento, ainda que visíveis do espaço público,
viola o BLOCO DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub judice, designadamente
os Princípios da Necessidade e da Proporcionalidade e Gratuitidade, descritos no n.º 3 alíneas b) e c)
do artº 15º da Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição resultante da liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e
50 n.º 2 al.c) do TFUE) — bloco este directamente invocável e aplicável, ex officio, na ordem jurídica
interna, por força da aplicabilidade directa do direito da União, nesta sede - tal como decidido pelo
TJUE em diferentes acórdãos, designadamente Acórdão Van Gend & Loos, Acórdão Marleasing SA,
Acórdão Konstantinos Adeneler, Acórdão Francovitch, Acórdão Simmenthal e Acórdão Coster - em
consequente violação do Princípio do Primado do Direito da EU consagrado no art. 8º, n.º 4, da CRP
— vicio de que igualmente enferma o Acórdão do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio — acórdão fundamento
da douta sentença recorrida;
II — Consequentemente, se requerendo o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º nº2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como
violação, quer pela Entidade Recorrida - pela via do Regulamento impugnado nos autos — quer pela
sentença recorrida, dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b)
e c) do artº 15º da indicada Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos autos, do princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa.
(artº 50 n.º 2 al.c) do TFUE);
III — Reenvio prejudicial que é da competência obrigatória deste V. STA, ex vi artºs 19º n.º 3
alínea b) do Tratado CE e artº 267º do TFUE.
IV — Sem conceder, deve ser declarada - ipso jure - a nulidade da douta sentença recorrida,
bem como dos actos de cobrança que nela vêm confirmados - por evidente violação do Princípio da
Legalidade, pois que tal cobrança não assenta, na realidade, em qualquer contrapartida comprovável, como tal, de serviços que, concretamente, efectivamente sejam prestados pelo ente autárquico ao
particular, igualmente não assentando (a mesma cobrança) na utilização de qualquer bem público ou
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semi-público, assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica (art.º 4º da RTL) — neste
sentido, cfr. Ac. deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010;
V - Pelo Dec. Lei n.º 92/2010 de 26 de Julho (que transpõe, fora de prazo, para a ordem jurídica interna a Directiva Serviços n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
Dezembro), vem determinar-se que os Princípios da Proporcionalidade, Adequação, Necessidade e
Proporcionalidade em sentido restrito, bem como o Princípio da Gratuitidade, devem presidir a todo
o leque de permissões administrativas para acesso ou exercício de actividades de serviços (artº 8º do
citado DL.),
VI - Por força do imposto pela citada Directiva, vem o Dec. Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, designadamente no seu artº 31º, dispor no sentido da isenção de quaisquer permissões ou licenças ou
autorizações administrativas para a afixação de publicidade em propriedade privada, mesmo que
visível do domínio público, quando esta consista na publicitação de marcas ou sinais distintivos de
comércio detidos pelos titulares ou detentores dos edifícios ou estabelecimentos onde a mesma seja
colocada - vindo terminar com os regimes de permissão/autorização administrativa aplicáveis ao tipo
de acto administrativo de cobrança sub judice — mas cumpre repetir que, por força da eficácia prática
e aplicabilidade directa da citada Directiva, o termo de tais regimes permissivos ou autorizatórios, no
direito interno, teve o fim logo a 28 de Dezembro de 2006, data da entrada em vigor daquela Directiva, nos respectivos Estados-Membros e independentemente do acto de transposição, por estarem em
presença direitos e liberdades análogos a direitos fundamentais com tutela constitucional.
VII - A afixação de publicidade em causa está isenta de qualquer acto de licenciamento, permissão ou autorização administrativa, bem como do pagamento de qualquer taxa, pelo que é livre a
respectiva utilização e afixação em bens imóveis de propriedade ou legítima detenção por parte dos
Interessados - face à revogação sistemática da legislação anterior e / ou posterior à Directiva, se tal
legislação se mostrar desconforme ao Bloco de Legalidade emergente do direito da EU, maxime da
Directiva Serviços nº2006/123/CE do Parlamento Europeu e Conselho de 12 de Dezembro.
VIII - Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto - quer das normas do Ordenamento Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno àquele necessariamente subjacente
- deve revogar-se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do vício de erro de julgamento
em matéria de Direito, decidindo em violação do Princípio da Legalidade.”
3. Foram apresentadas Contra-alegações pela CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, com as
seguintes Conclusões:
“1.ª Ao contrário do pugnado pela Recorrente, para a correcta interpretação das liquidações
objecto dos autos a que respeita o presente, são aplicáveis as disposições constitucionais, legais e
regulamentares tidas em conta pela douta Decisão recorrida, não carecendo a questão sub judice da
interpretação de quaisquer normas de Direito da União Europeia;
2.ª Mais, consideradas tais normas e o real enquadramento jurídico das liquidações, só pode
concluir-se como a douta Sentença recorrida e a generalidade da jurisprudência dos nossos Tribunais
superiores, pela natureza de taxa das liquidações impugnadas, consubstanciadas nos tributos devidos
pela concessão de licenciamentos de publicidade, ainda que reportados a renovações automáticas, e
a publicidade afixada em imóveis particulares;
3.ª- O legislador constitucional concedeu expressamente, aos municípios, um conjunto de atribuições, de entre as quais avultam, com relevo para a presente questão, o exercício de poderes tributário e
regulamentar (cfr. n.º 4, do art. 238.º, § único do art. 254.º e art. 241.º, todos da CRP). Os municípios
encontram-se, assim, constitucionalmente habilitados, não só a liquidarem e cobrarem as taxas que
se encontrem previstas na lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como
a definirem, de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer.
4.ª- 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. 1.º,
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 (nº2, art. 1.º);
5.ª- De acordo com o art. 3.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Regime
Geral das Taxas das Autarquias Locais, consubstanciam as mesmas tributos que assentam, para o que
aqui importa, ou na utilização de bens do domínio público ou privado das autarquias, ou na remoção
de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, acrescendo, nos termos das alíneas b) e
c), do art. 6.º, do mesmo Diploma, que as taxas municipais podem incidir sobre diferentes utilidades,
prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, constituindo contrapartida,
nomeadamente, da concessão de licenças ou da utilização e aproveitamento do bens municipais, integrantes do domínio público ou privado dos municípios;
6.ª- Por seu turno, a Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro
consagra como receita municipal, em continuidade da anterior, o rendimento decorrente da cobrança
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de taxas proveniente da concessão de licenças, na alínea c), do art. 10.º, as quais podem ser criadas nos
termos definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (cfr n.º 1 do art. 15.º);
7.ª- A descrita disciplina jurídica, desconsiderada pela Recorrente, faz decair toda a argumentação
que apresenta, a propósito da alegada falta de sinalagmaticidade da taxa impugnada e da correspondente arguição de nulidade, esvaziando-a de qualquer conteúdo;
8.ª- Acresce, a definição de publicidade inserta na alínea a), do art.º 3.º, do Código da Publicidade,
a qual abrange as mensagens cuja exibição a Recorrente sujeitou a licenciamento, de acordo Com as
anteditas disposições Legais e com a regulamentação da publicidade em vigor no município;
9.ª- O licenciamento da Publicidade, na cidade de Lisboa, encontra a sua sede no Regulamento
de Publicidade - 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, sendo as taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento as
estabelecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo,
nos termos do art. 16.º do referido Regulamento, sendo que, para a situação dos autos, as taxas foram
liquidadas tendo por base os valores estabelecidos na TTORM em vigor para o ano de 2008, publicada
no Boletim Municipal n.º 726, de 17 de Janeiro de 2008 (Edital n.º 3/2008);
10.ª- Nos termos do n.º 1, do art. 2.º, do antedito Regulamento, para a afixação de mensagens
publicitárias, em locais públicos ou privados, é sempre necessário licenciamento prévio, encontrando-se,
concretamente, sujeita àquele 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. 3.º, do mesmo Regulamento;
11.ª- Nos termos do art. 20.º do referido regulamento, a licença de publicidade renova-se automática e sucessivamente, caso não ocorra comunicação de oposição à renovação, efectuada em
determinado prazo, por parte da CML ou do titular do licenciamento;
12.ª- Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a atribuição do licenciamento da publicidade aos municípios e de acordo com o determinado pela referida
Lei n.º 97/98, constam os limites que o município de Lisboa estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos arts. 4.º a 6.º, dos quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção da
estética ou ambiente dos lugares ou da paisagem (art. 4.º), ou à protecção da segurança de pessoas e
bens (art. 6º). Tais limites constituem a principal razão da outorga aos municípios de atribuições em
sede de licenciamento de actividades publicitárias, a qual assenta no facto, notório, de a publicidade
ter o seu impacto no domínio público, no qual é exibida e de cuja protecção e fiscalização o legislador
encarregou os municípios, mediante a verificação das condições e limites da sua utilização, definidos
no âmbito do licenciamento;
13.ª- Existe contraprestação, para Recorrente, do licenciamento da publicidade, na medida em
que, não só a habilitação daquela para a afixação das mensagens publicitárias decorrer da emissão
e subsequentes renovações de licença, concedidas pelo município, como bem constata a douta decisão recorrida, mas igualmente porque a exibição das mensagens publicitárias consubstancia, para a
Recorrente, uma utilização individualizada do domínio público municipal, uma vez que as mensagens
publicitárias são exibidas e visíveis da via pública/domínio público municipal;
14.ª- Por intermédio do licenciamento da publicidade é facultada ao respectivo titular, pela
CML, uma utilização individualizada do domínio público, configurada no veicular da mensagem que
pretende transmitir aos particulares que circulam no espaço público de onde aquela é visível, a qual
é remunerada pelo pagamento da taxa;
15.ª- Na senda da douta decisão recorrida, ainda que não existisse, para a Recorrente, contrapartida do licenciamento, na situação em concreto considerada existe outro dos pressupostos necessários à
verificação de tal figura jurídico tributária, o que se conclui da noção de taxa adoptada pelo legislador
ordinário no art. 4º da LGT, o qual identifica três situações, alternativas, que legitimam a cobrança
de taxas, nas quais se incluem as já mencionadas (remoção de obstáculo jurídico ao comportamento
do particular e utilização de bem do domínio público municipal), que vieram a ser posteriormente
incluídas pelo legislador, no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, como já se referiu;
16.ª- Assim, dos princípios disciplinadores do ordenamento jurídico-tributário em vigor 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;
17.ª- A ser adoptada a posição que a Recorrente pugna, ocorreria inconstitucionalidade, mas por
via da clara violação dos poderes tributário e regulamentar, atribuídos pelos arts. 238º, n.º 4 e 241.º da
Constituição da República Portuguesa (CRP) aos municípios, bem como da respectiva autonomia financeira, igualmente consagrada na Lei Fundamental, o que desde já se argui, para todos os legais efeitos;
18.ª- A linha interpretativa que se defende, adoptada, e bem, pela douta Decisão recorrida, foi
acolhida pela mais recente jurisprudência dos Tribunais nacionais, encontrando-se, actualmente
consolidada. A título de exemplo, referem-se o douto Acórdão do TC n.º 177/2010, publicado no Diário da República n.º 110, 2.ª Série, de 8 de Junho de 2010, reiterado no douto Acórdão n.º 408/11, de
27 de Setembro e na Decisão Sumária n.º 417/2010, de 11 de Outubro, tendo o STA, de igual modo,
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reconhecido a natureza de taxa do tributo impugnado, nomeadamente nos doutos Acórdãos de 12 de
Janeiro de 2011 (Rec. n.º 752/10), 19 de Janeiro de 2011 (Rec. n.º 33/10), 6 de Abril de 20011 (Rec.
n.º 119/11), 25 de Maio de 2011 (Rec. n.º 93/11), 1 de Junho de 2011 (Rec. n.º 135/11), 13 de Julho de
2011 (Rec. n.º 462/11), 7 de Setembro de 2011 (Rec. n.º 585/11), 28 de Setembro de 2011 (Rec. nº15/11)
e 2 de Novembro de 2011 (Rec. n.º116/10);
19.ª- Concretizando, a Recorrente, por intermédio do licenciamento da publicidade, que a Recorrida lhe concedeu e vem renovando, beneficia de um uso comum extraordinário do domínio público,
pois o uso que lhe é facultado pelo licenciamento é distinto do uso dito ordinário, de que usufruem todos
os utilizadores, na medida em que lhe proporciona especiais vantagens, individuais porque sentidas,
apenas, por aquela e, nessa medida, divisíveis;
20.ª- E, se o uso comum ordinário se rege, entre outros, pelos princípios da gratuitidade e da
liberdade, o uso comum extraordinário comporta excepções a tais princípios, ocorrendo, perante a
utilidade concretamente facultada ao particular, uma cedência daqueles e impondo-se as regras, da
onerosidade, porquanto é legitimo que quem retira especiais vantagens da utilização do domínio público
pague uma contrapartida, que constitui remuneração de tais vantagens, e da limitação, resultante de
lei ou regulamentos que dispõem sobre determinados aspectos, considerados relevantes para garantir o
uso adequado do domínio público, quer com o intuito de preservar em bom estado a estrutura material
das coisas, quer para não diminuir a sua aptidão para o fim a que estas se destinam, quer ainda para
assegurar a protecção do bem jurídico ambiente;
21.ª- Existindo divisibilidade da vantagem decorrente, para o particular, da especial utilização do
domínio público, a respectiva contrapartida reveste, naturalmente, natureza jurídica de taxa, atento o
nexo sinalagmático que, por via daquela, se constituiu;22.ª- Improcede, pois, a invocada ilegalidade
das liquidações controvertidas, por as mesmas revestirem, indubitavelmente, natureza de taxas, acrescendo que, ainda que padecessem dos invocados vícios, o que apenas se admite por mera hipótese de
raciocínio, nunca os mesmos acarretariam a nulidade das liquidações, como a Recorrente afirma;
23.ª- O vício que inquina a liquidação que eventualmente (o que não é o caso) assente em norma
ilegal ou inconstitucional é a anulabilidade, uma vez que nenhuma norma, no nosso ordenamento
jurídico, aponta à descrita situação o vício maior da nulidade, considerando o disposto no art. 133.º,
do CPA e que o elenco dos vícios cominados com nulidade, atenta a gravidade dos mesmos, sobretudo
devido à insegurança jurídica que a disseminação de tal forma de invalidade poderia acarretar, se
encontra expressa na lei;24.ª- No que concerne à invocada violação do art. 49.º e da alínea c), do
n.º 2, do art. 50.º do Tratado sobre o Funcionamento da União europeia (TFUE), não assiste razão
à Recorrente, porquanto tais normas não têm o alcance que esta lhes pretende imprimir, assim se
concluindo, à partida, com a leitura atenta de tais normativos de direito da União, da qual mais se
constata, a inexistência de qualquer violação;
25.ª- Concretamente, o artigo 49.ª consagra a proibição de restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. Esta proibição
abrangerá igualmente as restrições à constituição de agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de
um Estado-Membro estabelecidos no território de outro Estado-Membro. A liberdade de estabelecimento
compreende tanto o acesso às actividades não assalariadas e o seu exercício, como a constituição e a
gestão de empresas e designadamente de sociedades, na acepção do segundo parágrafo do artigo 54.º,
nas condições definidas na legislação do país de estabelecimento para os seus próprios nacionais, sem
prejuízo do disposto no capítulo relativo aos capitais;
26.ª- Já nos termos da alínea c), do n.º 2, do art. 50.º, o Parlamento Europeu o Conselho e a
Comissão exercerão as funções que lhes são confiadas nos termos das disposições anteriores, designadamente: (...) c) eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção
constitua obstáculo à liberdade de estabelecimento;
27.ª- Não se vislumbra, nem a Recorrente identifica, que restrição à liberdade de estabelecimento,
entre nacionais de diferentes Estados-Membros, decorre do licenciamento de afixação de publicidade
ou, concretamente, das liquidações impugnadas;
28.ª- Na verdade, nos descritos licenciamentos e consequentes liquidações de taxas, não parecem
estar em causa sociedades de diferentes Estados-Membros, cuja diferença de tratamento, face às sociedades nacionais, pudesse, eventualmente, configurar violação do aludido art. 49.º, não só porque inexistem
tais dissemelhanças de tratamento, como a Recorrente nem sequer invoca ser nacional de outro Estado-Membro, improcedendo, por natureza, a alegada violação do art. 49.º do TFUE, na medida em que a
mesma implicaria, repete-se, a existência de diferentes tratamentos, quanto ao direito de estabelecimento,
para as sociedades portuguesas, face às suas congéneres, nacionais de outros Estados-Membros, situação
que não se verifica e a Recorrente não identifica ou sequer, directa ou indirectamente, afirma existir;
29.ª- Igualmente acontece, quanto à alegada violação da alínea c), do n.º 2, do art. 50.º, do
TFUE, o qual estabelece, como se viu, o sentido em que as instituições europeias hão-de legislar
- eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional,
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quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua
obstáculo à liberdade de estabelecimento -, por intermédio de directivas, como decorre do n.º 1, do
mesmo dispositivo normativo;
30.ª- No Licenciamento de publicidade que originou as liquidações objecto da Impugnação
Judicial cuja decisão final é questionada nestes autos, inexiste qualquer limitação à liberdade de estabelecimento, constituindo por natureza matéria distinta do exercício da actividade (de comércio ou
serviços) propriamente dito, a que se refere o invocado dispositivo do TFUE;
31.ª- Ademais, é o próprio TFUE a determinar que o objectivo, de eliminação dos procedimentos
e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional, quer de acordos anteriormente
concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua obstáculo à (liberdade de estabelecimento deverá ser atingido (pelas instituições da União Europeia), por intermédio de Directivas
(como, aliás, veio a acontecer), afastando à partida a aplicabilidade directa de tal disposição;
32.ª- Há uma clara opção do legislador da União, quanto à forma de concretização de tal desiderato: a aprovação de Directivas, numa claro desígnio de harmonizar legislações, mas deixando aos
Estados-membros liberdade de escolha quanto aos meios a utilizar, para tal fim.
33.ª Está, assim, vedada à partida a interpretação que a Recorrente defende nestes autos, mostrando-se inviável a aplicabilidade directa da referida norma [al. c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE], a qual
não encerra, em si, o conteúdo que a Recorrente lhe pretende associar;
34.ª- Inexiste, nos presentes autos, qualquer questão susceptível de ser colocada perante o Tribunal
de Justiça da União Europeia (TJUE), devendo ser desatendido o pedido de reenvio prejudicial que
a Impugnante veio formular, quanto à violação dos arts. 49.º e 50.º do TFUE, simplesmente porque,
como se demonstrou, a aplicabilidade de tais normativos não se encontra em causa, não sendo aqui
questionável a interpretação dos mesmos;
35.ª- Defende a Recorrente a aplicabilidade (directa) de tais normas, em prejuízo de normas
internas em sentido contrário, ainda que posteriores por, alegadamente, configurarem direitos e
liberdades análogos a direitos fundamentais com tutela constitucional, num conceito que vem sendo
jurisprudencialmente construído, pelo TJUE;
36.ª- Não se questionando que a jurisprudência do TJUE tem vindo a permitir, em determinadas
situações, a aplicabilidade directa de normas dos Tratados, em detrimento de disposições de direito
interno (em sentido contrário), a verdade é que tal aplicabilidade directa só é possível na medida em
que as próprias normas, e respectivo sentido, o permitam;
37.ª- Mas, não é possível, por intermédio da aplicabilidade directa, pretender estender, por via
de interpretação, o sentido literal e efectivo das normas, pretendendo que estas abarquem realidades
que não abrangem, como a Recorrente vem fazer, nos presentes autos;
38.ª- Mais, mesmo considerando-se que aqueles artigos do TFUE revestem a aludida qualidade,
os mesmos não assumem o alcance pretendido pela Recorrente;
39.ª- Na verdade, nos termos do n.º 4, do art. 8.º, da CRP, as normas dos Tratados e as provindas das Instituições da União Europeia no exercício das suas competências, são aplicáveis na ordem
interna, nos termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do
Estado de direito democrático;
40.ª- Tal norma, integrante da nossa Lei Fundamental, autoriza o direito primário da União,
tanto a definir os termos da sua aplicação como a estabelecer os respectivos limites (Jorge Miranda
e Rui Medeiros, obra citada);
41.ª- As normas de Direito da União têm, forçosamente, de ser interpretadas dentro de determinados limites, pois embora careçam de interpretação e aplicação uniformes, no espaço da União, não
deixam de ter por base as competências atribuídas pelos Tratados às Instituições da União, carecendo
aqueles Tratados de aprovação e ratificação, pelos Estados membros, nos termos das respectivas
constituições e desde que respeitem os princípios internamente em vigor;
42.ª- Citando os referidos autores, o próprio tratado da União Europeia (agora na versão de
Lisboa, de 2007), diz expressamente que a União respeita a identidade nacional dos Estados membros, “reflectida nas estruturas políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles” (artigo
4.º, n.º 2) e continua a prescrever que a delimitação das competências da União se rege pelo princípio
da atribuição (artigo 5.º, n.º 1), o que implica que a União actue unicamente dentro dos limites das
competências que os Estados membros lhe tenham atribuído nos tratados para alcanças os objectivos
fixados por estes (artigo 5.º, n.º 2);
43.ª- É dentro de tais limites que devem ser interpretadas as normas dos Tratados, que a Recorrente vem invocar, pretendendo estender a sua previsão tão longe quanto permite retirar das mesmas
a interpretação que defende, ao ponto de considerar que as citadas normas do TFUE dispensam de
licenciamento a exibição de mensagens publicitárias, sem que tal interpretação redunde, per se, de
tais normas!
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44.ª- O art. 49.º do TFUE, repete-se, tem por claro e único intuito a protecção do direito de estabelecimento, visando a inexistência de discriminação, quanto às condições internamente impostas
ao mesmo, entre nacionais de diferentes estados membros;
45.ª- Parafraseando Jónatas Machado (16), o programa normativo do direito de estabelecimento
compreende as dimensões de liberdade de estabelecimento e de eliminação de todas as formas de
restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-membros. (...) O objectivo, como refere o
artigo 50.º/2/f) TFUE, é a supressão gradual das restrições à liberdade de estabelecimento em todos os
domínios. No entanto, cedo se compreendeu que a realização das liberdades fundamentais em geral e
do direito de estabelecimento em particular aponta para a harmonização dos regimes nacionais e, mais
ainda, para a criação de regimes europeus nas diversas áreas relevantes para o respectivo exercício.
46.ª- Tais normas não impõem, à partida e por si, a supressão do licenciamento de publicidade,
como pretende a Recorrente, apenas ditam a inexistência de discriminação, entre nacionais de diferentes
Estados membros, no que respeita à liberdade de estabelecimento, nos mesmos. A título programático,
prevê a gradual supressão das formas de restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-membros, por intermédio de directiva, como veio a ser feito, no que respeita aos serviços, com a
Directiva CE/123/2006;
(16) Obra acima citada.
47.ª- Dificilmente se retira, de tais normas, a aplicabilidade directa de uma proibição de licenciamento de publicidade, como faz a Recorrente, que se afasta, por completo, do teor literal das
disposições que invoca e da intenção clara do TFUE, no sentido de virem a ser aprovadas directrizes,
num determinado sentido para que posteriormente, cada Estado-membro legisle, dentro da liberdade
de meios que a Directiva permite;
48.ª- Na verdade, a apreciação das liquidações impugnadas apenas carece de interpretação e
aplicação de normas nacionais, como fez a douta Sentença recorrida, e bem.
49.ª- Na situação dos autos inexiste qualquer questão de direito europeu que cumpra apreciar
ou cuja aplicação seja controvertida, não sendo de suscitar qualquer processo de reenvio prejudicial
junto do TFUE, porquanto, no licenciamento de publicidade actualmente em vigor não há qualquer
limitação à liberdade de estabelecimento, constituindo por natureza matéria distinta do exercício da
actividade (de comércio ou serviços) propriamente dito, a que se referem os invocados dispositivos de
Direito da União e devendo ser desatendido o pedido de reenvio prejudicial que a Recorrente formula
perante V.Exas, quanto à violação dos arts. 49.º e 50.º do TFUE;
50.ª- De acordo com o art. 267.º do TFUE, o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial: a) sobre a interpretação dos Tratados; b) Sobre a validade e a
interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos da União, mais ditando
tal norma, que o reenvio prejudicial será obrigatório, sempre que seja suscitado perante um Tribunal
que decida em última instância;
51.ª Determinante de tal obrigatoriedade é a relevância da questão de direito europeu suscitada,
perante o (efectivo) objecto do processo;
52.ª- o reenvio não é um recurso ou uma faculdade processual das partes do processo principal
(...). O reenvio integra uma competência exclusiva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das
partes suscitar uma questão de interpretação ou validade de um acto da UE não significa que haja
lugar a reenvio prejudicial.
(…)
Um pressuposto importante prende-se com a relevância da questão, (...). Nos termos do artigo 267.º
TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de uma
decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões que
submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto, para
justificar o reenvio (...) A mesma deve ter uma relevância crítica para o processo principal (...) o reenvio
prejudicial é admissível e obrigatório, consoante os casos, quando se esteja diante de uma questão controvertida (...). Entre nós, nesta mesma linha, tem-se entendido que o reenvio prejudicial só se justifica
quando a questão da interpretação de uma norma de direito comunitário se deva considerar pertinente,
ou seja, quando o caso “sub judice” tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se necessária, para esse efeito, a opinião do TJUE (Jónatas E. Machado (17), sublinhados nossos).
(17) Obra citada.
53.ª- Parece óbvio à Recorrida que, no caso concreto, inexiste qualquer pertinência da interpretação do art. 49.º e da alínea alínea c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE, para a apreciação da legalidade
das Liquidações impugnadas;
54.ª- De igual modo improcedem as pretensões da Recorrente, tanto de ver aplicado às liquidações impugnadas um Diploma que, aquando da verificação do facto tributário subjacente às mesmas,
ainda não vigorava, quanto da aplicabilidade (directa) da Directiva 2006/123/CE, a qual veio a ser
transposta para o ordenamento jurídico nacional por intermédio do DL n.º 92/2010, de 1 de Abril; sobre
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a questão da publicidade, igualmente na sequência da referida Directiva, foi aprovado o DL 48/2011,
de 26 de Julho;
55.ª- Tais Diplomas, ao contrário do que a Recorrente pretende, sem razão, fazer crer, dependem
de regulamentação e, no que concerne aos licenciamentos e consequentes liquidações, estas objecto
destes autos, não se encontram em vigor;
56.ª- Não pode deixar de frisar-se que os aludidos Diplomas, que transpõem a Directiva Serviços
para o ordenamento jurídico nacional, foram publicados em 2011, anos após a verificação dos factos
tributários em causa nos autos, não se vislumbrando a razão de a Recorrente se socorrer, abundantemente, de normas contidas nos mesmos;
57.ª- Ao que acresce, que actualmente os mesmos não se encontram, no que implica com o licenciamento da publicidade, em vigor, considerando o disposto nos arts. 42.º e 44.º do DL n.º 48/2011, sendo
que até 2 de Maio de 2012, aplicar-se-ão as disposições revogadas e alteradas pelo presente decreto-lei,
ou seja, todas as normas que se elencaram, a propósito do enquadramento jurídico das liquidações
impugnadas (renovações de licenciamentos de publicidade reportados a 2008, recorda-se);
58.ª- Improcedem, assim, as alegadas violações, dos preceitos do TFUE e do DL 48/2010, de 1
de Abril;
59.ª- Mais acresce que nada, na denominada Directiva serviços, permite concluir no sentido que
a Recorrente conclui, como se verá, uma vez que a mesma nada dispõe, expressamente, em matéria de
publicidade ou de liquidação de taxas, nem poderia, aliás, na medida em que não é aplicável em matéria
de fiscalidade, nos termos do n.º 3, do seu art. 2.º, que determina o respectivo âmbito de aplicação;
60.ª- A aludida Directiva nem sequer dita, nos termos que a Impugnante pretende, a eliminação
do licenciamento da publicidade (mas a supressão dos procedimentos e das formalidades demasiado
onerosos que impedem a liberdade de estabelecimento e a criação de novas empresas de serviços - cfr.
Considerando 42), não se verificando os requisitos necessários à aplicabilidade directa da mesma à
situação sub judice;
61.ª- Do texto da Directiva, literalmente, apenas resulta clara a supressão das permissões administrativas ao exercício de actividades e ao estabelecimento, o que não acontece nos licenciamentos
que se descreveram e que motivaram a liquidação das taxas impugnadas. E, a Directiva igualmente
não se debruça sobre a ocupação do espaço público de que a Recorrente, inequivocamente, usufrui,
como se demonstrou;
62.ª- De acordo com o art. 288.º do TFUE, as Directivas destinam-se aos Estados-Membros, determinando propósitos, mas dependendo de um acto (legislativo) de transposição para o ordenamento
jurídico interno, o qual é vinculado, mas apenas quanto aos objectivos a atingir, detendo aqueles
margem de liberdade, quanto à escolha dos meios a utilizar para o efeito;
63.ª- Por principio, as Directivas não são directamente aplicáveis e, excepcionalmente, para que
possa ser considerada a sua aplicabilidade directa, sendo, consequentemente, invocáveis apesar de não
terem sido transpostas pelo Estado-Membro, é absolutamente necessário que as respectivas normas
sejam precisas, claras e incondicionais, para além de não carecerem de medidas complementares;
64.ª- No caso concreto, aquando da renovação dos licenciamentos/verificação dos factos tributários, encontrava-se em curso o prazo de transposição da Directiva e não poderá considerar-se,
na situação concretamente em causa, que a Directiva CE/123/2006 contém normas suficientemente
precisas, determinadas e incondicionais, quanto ao licenciamento de publicidade e, concretamente,
quanto à liquidação de taxas, para que possa ser aplicada nos presentes autos, o que acontece, à
partida e entre outras razões, por se encontrar expressamente excluída, do seu âmbito de aplicação,
a matéria da fiscalidade,
65.ª- sendo certo que, como se viu, a interpretação que a recorrente advoga vem bulir, necessariamente, com os poderes tributários do município, bem como com as competências de licenciamento,
em matéria de publicidade;
66.ª- A teoria da Recorrente conduz, inevitavelmente, à aplicação da Directiva a matéria expressamente excluída pela mesma, o que inviabiliza aquela interpretação, quanto à aplicabilidade directa
da Directiva à liquidação da taxa de publicidade, ou mesmo ao próprio Licenciamento;
67.ª- Acresce que a Directiva CE/123/2006 também não dispõe de suficiente precisão, ou clareza,
quanto à margem de discricionariedade dos Estados-Membros, na respectiva transposição, no que
respeita à matéria aqui em causa, não decorrendo da mesma, de forma clara, a sua aplicabilidade em
matéria de publicidade;
68.ª- A matéria do licenciamento da publicidade e respectiva delimitação implica com questões
sobre as quais a directiva não se debruça e que não podem, por razões de interesse público, ser deixadas à disposição dos particulares, o que resultaria, inevitavelmente, da interpretação da Recorrente,
no sentido de não existirem quaisquer limites à afixação de publicidade;
69.ª- E tanto assim é, que a própria Directiva permite justificar a submissão a regime de autorização (entendida como licenciamento, considerando o n.º 6, do seu art. 4.º) com o que denomina razão
imperiosa de interesse geral, na alínea b), do n.º 1, do art. 9.º, concretizada no n.º 8, do art. 4.º, sendo
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certo que a matéria da publicidade implica com diversas razões, de entre as expressamente incluídas
na citada norma, nomeada e directamente, com a protecção do ambiente urbano;
70.ª- Reitera-se, não decorre directamente da directiva a consequência que a Recorrente advoga,
não resultando inequivocamente do seu texto qualquer efeito respeitante à liquidação da taxa de publicidade ou ao próprio licenciamento desta, matéria deixada, pois, para a discricionariedade dos
Estados-Membros, aquando da respectiva transposição;
71.ª- O texto da Directiva não é claro quanto à sua aplicação a licenciamentos (de publicidade)
como o descrito, mas apenas à eliminação de barreiras ao estabelecimento e à prestação de serviços,
prescrevendo a simplificação de procedimentos e a excepcionalidade de regimes de autorização, é
certo, mas da mesma não decorrendo, inequivocamente, que procedimentos, o que acontece porque
tal matéria é deixada para os Estados-membros, na correspectiva transposição, após o exame as
respectivas legislações e ordens jurídicas (internas), de forma a concluírem quais os meios que vão
seleccionar, para atingir aqueles fins, aos quais se encontram vinculados, por via da Directiva. Não
existe vinculação dos Estados-membros quanto aos procedimentos abrangidos, em si.
72.ª- O texto da Directiva não é preciso quanto a tal matéria, não sendo viável a sua aplicação
directa, relativamente à mesma;
73.ª- Mais acresce, que a plena execução da Directiva carece de execução, dependendo de medidas complementares, nomeadamente quanto a tudo o que respeita à criação e funcionamento do
balcão único;
74.ª- A conclusão da Recorrida foi já alvo de consagração jurisprudencial, pelo TJUE, no Acórdão Becker, de 19 de Janeiro de 1982, bem como o Acórdão Kaefer e Proccaci, de 12 de Dezembro de
1990 nos quais aquele órgão jurisdicional rejeitou o efeito directo quando os Estados possuam uma
margem de manobra em relação à aplicação das normas em causa, por mais reduzida que nossa ser
essa margem;
75.ª- Só pode, assim, improceder a pretensão da Recorrente, no sentido de serem directamente
aplicáveis, a uma liquidação anterior à entrada em vigor dos Diplomas que efectuam a respectiva
transposição (e ao próprio prazo concedido para a mesma), as normas da Directiva Serviços, uma vez
que as mesmas não são nem suficientemente claras nem bastantemente precisas, características que
constituem pressuposto necessário daquele efeito;
76.ª- Do exposto, só pode concluir-se que a douta Sentença recorrida aplicou e interpretou as
normas que delimitam as Liquidações objecto dos autos, inexistindo qualquer questão de Direito
da União Europeia que releve para a respectiva apreciação, devendo improceder, tanto o pedido de
aplicabilidade directa de normas do TFUE e da Directiva Serviços, quanto o solicitado reenvio prejudicial, para o TJUE e devendo, em consequência manter-se na íntegra a douta Decisão objecto dos
presentes autos.”
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer, concluindo
pela improcedência do recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos
“1. Foram emitidas em nome da Impugnante, em 01/03/2008, pelo Departamento de Gestão do Espaço Público da Direcção Municipal de Ambiente Urbano da Impugnada, as facturas n.º 700000020810
e 700000021826, no valor de €970,94 e €15.401,38, referentes a taxas liquidadas pela afixação de
anúncios luminosos/iluminados, anúncios autocolantes, anúncios, tabuletas, lonas e totem sitos em
diversos locais da cidade de Lisboa;
2. A impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação constante da factura n.º 700000020810
em 08/04/2008, O que deu origem ao processo administrativo n.º 9553/08/ALC/DMAU;
3. A reclamação graciosa referida em 2. foi indeferida por despacho do Director do Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira da Impugnada, datado de 05/08/2008 e notificada
à Impugnante pe1o ofício n.º 793/DAJAF/DAT/08, em 13/08/2008;
4. A Impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação constante da factura n.º 700000021826
em 16/04/2008, o que deu origem ao processo administrativo n.º 10936/08/ALC/DMAU;
5. A reclamação graciosa referida em 4. foi indeferida por despacho do Director do Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira da Impugnada, datado de 07/08/2008 e notificada
à Impugnante pelo ofício n.º813/DMF/DAJAF/DAT/08, em 19/08/2008;
6. As liquidações impugnadas reportam-se à renovação de licenciamentos para afixação de
publicidade, para o ano de aoo8;
7. A publicidade a que as liquidações ora impugnadas dizem respeito, encontra-se afixada em
imóveis particulares;
8. Sendo tal publicidade visível em espaços afectos ao domínio público;
9. A presente impugnação deu entrada neste Tribunal Tributário de Lisboa em 13/10/2008”.
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2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir: delimitação do objecto do presente recurso.
Iberusa Hotelaria e Restauração, SA., deduziu impugnação judicial dos actos de cobrança relativos
às facturas nºs 700000020810 e 700000021826 referentes a taxas de renovação do licenciamento da
afixação de mensagens publicitárias visíveis em espaços afectos ao domínio público, praticados pela
Câmara Municipal de Lisboa, invocando os seguintes fundamentos:
I) Nulidade do Regulamento Municipal de publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, “por não
reunir os fundamentos jurídico-orgânicos, materiais e formais - que devem conformar o acto administrativo como um facto tributário susceptível de cobrança ao particular, a saber:
“a)- as taxas ora em cobrança, por não terem como contrapartida para o articular qualquer serviço
prestado pelo ente administrativo, não podem configurar uma verdadeira taxa, mas sim (materialmente)
um imposto sob a designação imprópria de “taxa”, conforme se exporá mais adiante;
b)- O regulamento em causa não cumpre com o disposto nos arts. 117º do CPA, norma aqui
aplicável por força das regras atinentes ao poder regulamentar/ normativo das autarquias – art. 241º
da CRP, apesar de a tal norma se aludir, pois não foi cumprido o dever de Audiência dos Interessados
- acto constitutivo da legalidade do próprio regulamento e que obrigatoriamente deveria constar do
respectivo preâmbulo - o que não se verifica, assim determinando preterição de formalidade essencial,
logo a nulidade prevista no art. 133º do CPA;
c)- Mostra-se em falta a fixação de fórmula de cálculo das taxas a cobrar, as quais se apresentam,
assim, aleatórias;
d)- Mostra-se em falta a fundamentação do valor da taxa fixada - o qual aparece assim como
aleatório para o contribuinte, designadamente por inexistir referência normativa aos custos directos e
indirectos, encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos da autarquia, dele decorrentes
- logo, subsiste a necessária falta de fundamentação do facto tributário;
e)-Mostra-se em falta a fundamentação para as isenções a taxa de licença de publicidade nele
previstas, o modo de pagamento, sendo estes elementos também essenciais à conformação do facto
tributário” (art. 12º da Petição de Impugnação Judicial);
II- Inconstitucionalidade orgânica do referido Regulamento por se tratar de um imposto” (art.
19º da Petição).
Por sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, foi julgada improcedente a referida
Impugnação, com base entre outros, nos seguintes fundamentos:
Improcede a invocada nulidade do regulamento municipal por preterição de formalidade essencial constante do art. 117º do CPA, por falta de fundamentação do valor da taxa fixada e das isenções
previstas e por faltar a fórmula de cálculo das taxas a cobrar;
Improcede o vício de inconstitucionalidade orgânica, pelo facto de os tributos liquidados assumirem a natureza de verdadeiro imposto, porquanto por Acórdão n.º 177/2010, de 15 de Maio, o Tribunal
Constitucional inflectindo a sua jurisprudência concluiu que tais tributos configuram uma verdadeira taxa;
Este novo entendimento do Tribunal Constitucional foi entretanto plenamente acolhido pelo
Supremo Tribunal Administrativo, como se pode verificar pela leitura dos acórdãos de 12/01/2011
(proc. n.º 0752/11), 19/01/2011 (proc. n.º 033/10), 06/04/2011 (proc. n.º 0119/11), 25/05/2011 (proc.
n.º 093/11), 13/07/2011 (proc. 0462/11) e 07/09/2011 (proc. n.º 0585/11).
Contra esta argumentação vem o presente recurso interposto pela Iberlusa Hotelaria e
Restauração, SA., alegando em síntese, o seguinte:
A douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxas de publicidade pela afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias, “viola o BLOCO
DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub judice, designadamente os Princípios da
Necessidade e da Proporcionalidade e Gratuitidade, descritos no n.º 3 alíneas b) e c) do artº 15º da
Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição resultante da liberdade de Estabelecimento e do
Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e 50 n.º 2 al.c) do
TFUE) — bloco este directamente invocável e aplicável, ex officio, na ordem jurídica interna, por força
da aplicabilidade directa do direito da União” - em consequente violação do Princípio do Primado do
Direito da EU consagrado no art. 8º, n.º 4, da CRP — vicio de que igualmente enferma o Acórdão do
TC n.º 177/2010 de 5 de Maio — acórdão fundamento da douta sentença recorrida;
A recorrida requer “o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º nº2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como violação, quer pela
Entidade Recorrida - pela via do Regulamento impugnado nos autos — quer pela sentença recorrida,
dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b) e c) do artº 15º da
indicada Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos
autos, do princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artº 50 n.º 2 al.c)
do TFUE)”;
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“Sem conceder, deve ser declarada - ipso jure - a nulidade da douta sentença recorrida, por evidente violação do princípio da equivalência jurídica (art.º 4º da RTL) — neste sentido, cfr. Ac. deste
STA n.º 033/10 de 2/06/2010”;
Alega-se, ainda, violação dos arts. 8º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril;
“Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto - quer das normas do Ordenamento
Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno àquele necessariamente subjacente - deve
revogar-se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do vício de erro de julgamento em matéria
de Direito, decidindo em violação do Princípio da Legalidade.”
Da análise das alegações e respectivas conclusões, verifica-se que, no presente recurso, a recorrente
vem pedir, a título principal, o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da violação aos arts. 49º,
50º, nº2, alínea c), do TFUE em vigor, bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade,
descritos no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15º da Directiva Serviços 2006/123/CE, em conjugação com o
princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50º, n.º 2, al.c), do TFUE).
Note-se, porém, que para além da invocação da violação de normas do Tratado e de normas
constantes de directivas comunitárias, vem a recorrente suscitar a violação dos arts. 8º do Decreto-Lei
n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril (1), diplomas que visam
transpor para a ordem interna a Directiva 2006/123/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12
de Dezembro, também conhecida por Directiva Serviços.
Acontece que não obstante tratar-se de normas que decorrem da transposição de directivas comunitárias, as mesmas não deixam de ter a natureza de direito interno, cuja apreciação extravasa o âmbito
das competências do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJ), que se tem declarado precisamente
incompetente para interpretar o direito nacional (2).
Por outro lado, verifica-se que na petição inicial, a recorrente não invocou a eventual ilegalidade
da liquidação em causa por violação deste preceitos, ou seja, não suscitou estas eventuais ilegalidades
em 1ª instância.
Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial
com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de
direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com
fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso”(3), o que não é o caso.
Por não terem sido invocadas oportunamente aquelas questões, de modo a permitir que o Tribunal
“a quo” se tivesse pronunciado sobre as mesmas, e porque não se trata de questões de conhecimento
oficioso, não poderia de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.
Assim sendo, em face do exposto e considerando que as conclusões, como é sabido, delimitam
o âmbito e objecto do recurso, nos termos do estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as
questões a apreciar e a decidir são as seguintes:
a) Se há lugar ao reenvio prejudicial ao TJ para apreciação da existência de violação aos arts. 49º,
50º, n.º 2, alínea c), do TFUE, bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15º da Directiva Serviços, em conjugação com o princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50º, n.º 2, al.c), do TFUE);
b) Se a sentença recorrida incorre em erro de julgamento, por violação do princípio da equivalência
jurídica, tendo em conta a jurisprudência vazada no Acórdão do STA de 2/6/2010, proc. n.º 33/2010.
2.2. Da obrigatoriedade do reenvio
Vem a recorrente, no presente recurso, pedir o reenvio prejudicial alegando que o mesmo é obrigatório, mas sem razão, como passamos a demonstrar.
O art. 267º do TFUE refere:
“o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial:
a) Sobre a interpretação dos Tratados;
b) Sobre a validade e a interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos
da União.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgãos jurisdicional
de um dos Estados-membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é
necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão
jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito
interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal.
(…)”.
Considerando o conteúdo deste preceito, para saber quando é que um órgão jurisdicional pode ou
é obrigado a submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça importa ter presente que, por um
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lado, o seu segundo parágrafo prevê que quando seja suscitada perante um órgão jurisdicional de um
dos EM uma questão de interpretação de uma disposição do direito da União que esse órgão “pode, se
considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal
que sobre ela se pronuncie”.
Isto é, o preceito confere ao órgão jurisdicional lata margem de apreciação sobre se a questão
prejudicial é ou não necessária ao julgamento da causa.
Por outro lado, resulta do terceiro parágrafo que “a questão suscitada em processo pendente perante
um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no
direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal”.
Ora, neste último caso, cujo objectivo é nomeadamente o de evitar que se estabeleça em qualquer
Estado-membro uma jurisprudência nacional discordante das regras do direito da União, os Supremos
Tribunais, bem como qualquer órgão jurisdicional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso
jurisdicional, estão sujeitos à obrigação de reenvio obrigatório, sob reserva dos limites admitidos pelo
Tribunal de Justiça.
A compatibilização do teor literal das partes mencionadas do preceito tem sido objecto da jurisprudência do próprio TJ (4) que tem decidido que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são
obrigados a cumprir o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou
que a disposição do direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal
de Justiça ou que a correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar
a qualquer dúvida razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do
risco de surgirem divergências jurisprudenciais no interior da União” (5).
Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente se
a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a quem foi
submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar,
tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para
poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça”.(6)
Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (7) “o reenvio não é um recurso ou uma
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclusiva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou
validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.
(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio,
facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende-se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto
para justificar o reenvio (...).
(…).
“Entre nós, tem-se entendido que o reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma norma de direito comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o caso “sub
judice” tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se necessária para esse efeito, a
opinião do TJUE (sublinhado nosso).
No mesmo sentido, constitui jurisprudência do STA que “Suscitada em processo que corra na
jurisdição nacional questão de interpretação de normas da União europeia, cumpre ao tribunal nacional
decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de
Justiça da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial” (8).
Aplicando esta jurisprudência ao caso em análise, desde já se adianta que a questão suscitada
pela recorrente não é pertinente em termos de justificar o reenvio prejudicial, porque a apreciação da
legalidade das liquidações em causa não convoca a aplicação das normas comunitárias apontadas pela
Recorrente, apenas pressupondo a interpretação e aplicação de normas de direito interno.
Como vimos, a fundamentar o pedido alega a recorrente que a douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade das taxas de publicidade viola os arts. 49º e 50, n.º 2, do TFUE e, bem assim, o
art. 15º, n.º 3, alíneas b) e c) da Directiva Serviços (pontos I e II das Conclusões). Análise atenta das
normas cuja violação é questionada permitirá concluir, como realça a recorrida, que não assiste razão
à recorrente, porquanto tais normas não são aplicáveis ao caso em análise nem têm o sentido e alcance
que a recorrente lhes pretende imputar.
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Vejamos.
2.3. Análise dos pressupostos do reenvio prejudicial
2.3.1. Quanto à alegada violação do art. 49º do TFUE
O art. 49º do TFUE, preceito inserido no Capítulo 2, sob a epígrafe O Direito de Estabelecimento,
dispõe que “(…) são proibidas as restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. Esta proibição
abrangerá igualmente as restrições à constituição de agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de
um Estado-Membro estabelecidos no território de outro Estado-Membro.
A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às actividades não assalariados e o
seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e designadamente de sociedades, na acepção
do segundo parágrafo do artigo 54º, nas condições definidas na legislação do país de estabelecimento
para os seus próprios nacionais, sem prejuízo do disposto no capítulo relativo aos capitais”.
Decorre deste preceito que a liberdade de estabelecimento compreende “o direito de as pessoas
singulares nacionais de um EM emigrarem para outro EM e aí exercerem actividades de forma autónoma,
bem como o direito de aí constituírem e gerirem empresas, nomeadamente através da constituição de
sociedades, nas condições definidas por este Estado para os seus próprios nacionais (art. 49º, §2 - o
art. 54º estende estas faculdades às pessoas colectivas e, de forma expressa, às sociedades, que também
gozam do direito de se estabelecerem noutro EM)”.
(…)” (9).
A liberdade de estabelecimento compreende a liberdade primária, consagrada no art. 49º, §1,
1ª parte, que “abrange as seguintes hipóteses (de constituição de um estabelecimento primário): a constituição de um estabelecimento num EM, por um cidadão nacional de outro EM que aí exerce, pela
primeira vez, uma actividade autónoma ou empresarial; a constituição (ou a aquisição de uma participação dominante) de uma sociedade por um (ou mais) naciona(is) de um EM, no território de outro
EM; a transferência da actividade de um trabalhador autónomo ou do centro principal de actividade
de uma empresa, para outro EM, tendo como consequência a extinção da actividade profissional ou
empresarial no Estado de origem ou a manutenção, neste Estado, de uma actividade dependente do
novo estabelecimento”.
Por sua vez, a liberdade de estabelecimento secundária encontra-se prevista no art. 49º, $1, 2ª parte,
e “abrange as hipóteses (de constituição de um estabelecimento secundário) em que um trabalhador
autónomo ou uma empresa, mantendo o seu estabelecimento original, constitui um estabelecimento
noutro EM (agência, sucursal ou filial), que depende em termos organizativos ou económicos daquele
estabelecimento principal (o centro principal da actividade do trabalhador autónomo ou empresa não
se transfere)” (10)
Referindo-se ao âmbito normativo e âmbito de protecção desta liberdade fundamental, JÓNATAS
E.M. MACHADO (11) pondera que para essa determinação é fundamental o significado do conceito de
“estabelecimento” (12), já que “o direito de estabelecimento pretende tutelar a prossecução efectiva de
uma actividade económica, através de uma instalação estável noutro Estado-membro”.
Sendo este o conteúdo da liberdade de estabelecimento não se vislumbra como é que, no caso em
apreço, a liquidação de taxas por afixação de publicidade possa interferir com este direito, sendo que a
recorrente se limita a alegar em abstracto a violação do art. 49º do TFUE sem identificar que dimensões
do direito à liberdade de estabelecimento são postas em causa no caso sub judice.
No que respeita o conteúdo útil do direito com aplicabilidade directa, o que se verifica é que “o
direito de estabelecimento prescreve a adopção de condições não discriminatórias entre cidadãos de
vários Estados-membros (13)”.
Com efeito, o art. 49º do TFUE começa por conter uma proibição de discriminação em razão da
nacionalidade “proibindo assim as discriminações directas, ou seja, as regras nacionais restritivas da
liberdade de estabelecimento, cuja aplicação depende, formalmente, da nacionalidade dos destinatários”
e as “discriminações indirectas, ou seja, as regras restritivas que, embora se apliquem independentemente da nacionalidade, produzem efeitos exclusiva ou predominantemente em relação a estrangeiros,
nacionais de EM, prejudicando-os” (14).
Mais uma vez, não se vislumbra nem a recorrente indica que restrições à liberdade de estabelecimento entre nacionais de diferentes Estados-Membros possam resultar da liquidação, no caso, das
taxas de publicidade.
Com efeito, não se afigura que a exigência do pagamento de uma taxa de afixação de publicidade,
que as empresas só fazem se assim o quiserem, possa constituir um obstáculo a que os nacionais de
outro Estado-membro criem Portugal um estabelecimento, transfiram para cá um estabelecimento ou
criem uma filial, agência ou sucursal (15).
Em suma, em face do exposto, não podemos deixar de concluir que inexiste qualquer limitação
à liberdade de estabelecimento, que constitui, por natureza, matéria distinta do exercício da actividade
(de comércio ou serviços) propriamente dita (16).
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A livre prestação de serviços encontra-se consagrada nos arts. 56º a 62º do TFUE, dispondo o
art. 56º que “as restrições à livre prestação de serviços na União serão proibidas em relação aos nacionais
dos Estados-membros estabelecidos num Estado-membro que não seja o do destinatário da prestação”.
Embora tanto o direito ao estabelecimento como a livre prestação de serviços digam respeito ao
exercício de uma actividade económica, o direito ao estabelecimento caracteriza-se por compreender
a existência de uma instalação estável e duradoura noutro Estado-membro, enquanto a livre prestação de serviços diz respeito ao exercício temporário da actividade económica propriamente dita (17).
A situação em apreço poderia configurar, quanto muito, uma restrição à livre prestação de serviços. Para tanto, tornar-se-ia, em primeiro lugar, necessário que o seu conteúdo compreendesse, como
pretende a recorrente, o direito à afixação, de forma gratuita, de mensagens publicitárias com os sinais
distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas
com os bens e serviços comercializados no estabelecimento, em bens ou espaços afectos ao domínio
público ou dele visíveis. Por outro lado, teria ainda de estar em causa uma empresa cuja actividade
tivesse como objecto esta prestação de serviços e não pudesse lançar mão de outro tipo de publicidade,
o que de todo em todo não se verifica e configura até uma hipótese absurda.
2.3.2 Quanto à alegada violação da alínea c) do n.º 2 do art. 50.º do TFUE.
O n.º 1 deste preceito prescreve que “Para a realização da liberdade de estabelecimento numa
determinada actividade”, “o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo
legislativo ordinário, e após consulta do Comité Económico e social, adoptarão directivas”.
Por sua vez, segundo o n.º 2, “o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão exercerão as
funções que lhes são confiadas nos termos das disposições anteriores, designadamente:
(...) c) eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção
constitua obstáculo à liberdade de estabelecimento;
Da simples leitura dos preceitos mencionados resulta claramente que não estamos perante normas
de aplicação directa. Pois, como se viu, a concretização da alínea c) do art. 50º do TFUE é remetida
expressamente para actos legislativos das instituições europeias, sendo elas que hão-de legislar, com
vista a eliminar os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional,
quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua
obstáculo à liberdade de estabelecimento -, por intermédio de directivas, como decorre do n.º 1, do
mesmo dispositivo normativo.
Como salienta a recorrida, há aqui uma clara opção do Legislador da União, quanto à forma de
concretização do preceito em análise, através da aprovação de Directivas, numa manifesta intenção de
harmonizar legislações, mas deixando aos Estados-membros liberdade de escolha quanto aos meios a
utilizar, para tal fim. E foi o que aconteceu entre nós através da emissão dos decretos-leis nºs 92/2010,
de 26 de Julho e 48/2011, de 1 de Abril.
Improcede, desta forma a interpretação que a recorrente defende nestes autos, mostrando-se inviável a aplicabilidade directa da referida norma [al. c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE].
2.3.3. Quanto à alegada violação dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
nas alínea b) e c) do no n.º 3 do art. 15º da Directiva Serviços.
Como vimos, o que o art. 50º, n.º 2, alínea c), do TFUE consagra, a título programático, é a gradual
supressão das formas de restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-Membros, isto é,
através da emissão de directivas, o que veio a acontecer, em relação aos Serviços através da Directiva
2006/123/CE.
Acontece que o objecto desta Directiva, consignado no seu art. 1º é o de estabelecer “disposições
gerais (18) que facilitam o exercício da liberdade de estabelecimento dos prestadores de serviços e a
livre circulação dos serviços, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade dos serviços”.
Esta ideia de que o seu objecto é o de estabelecer um quadro jurídico geral necessário a “eliminar
os entraves à liberdade de estabelecimento dos prestadores nos Estados-Membros e à livre circulação
de serviços entre Estados-Membros” (Considerando n.º 5), está claramente assumido no Considerado
n.º 7, onde se pode ler que “A presente Directiva estabelece um quadro jurídico geral aplicável a
uma ampla variedade de serviços, tendo simultaneamente em conta as particularidades de cada tipo
de actividade ou de profissão e o respectivo sistema de regulação”, quadro este que se baseia “numa
abordagem dinâmica e selectiva…”.
No mesmo sentido, da não aplicabilidade directa da directiva, vai o art. 44º que, sob a epígrafe
“Transposição”, dispõe que os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento ao disposto na presente directiva
antes de 28 de Dezembro de 2009”.
Ora, também logo por aqui se vê que a resolução da questão sub judice nada tem que ver com a
aplicação da presente directiva uma vez que as liquidações em causa dizem respeito ao ano de 2008.
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Por outro lado, ainda que as directivas não sejam directamente aplicáveis, pode haver normas que
o sejam, mas para que tal aconteça exige-se que tais normas sejam precisas, claras, e incondicionais (19),
para além de não carecerem de medidas complementares.
No caso concreto, os princípios da necessidade e da proporcionalidade, consagrados no art. 15º,
n.º 3, alíneas b) e c), da Directiva Serviços, além de não serem por natureza directamente aplicáveis
por si, não podemos deixar de notar que, no contexto do referido preceito, a sua aplicação está directamente condicionada à aferição da legalidade dos requisitos elencados no n.º 2 do art. 15º, que tem o
seguinte conteúdo:
“Os Estados-Membros devem verificar se os respectivos sistemas jurídicos condicionam o acesso
a uma actividade de serviços ou o seu exercício ao cumprimento de algum dos seguintes requisitos
não discriminatórios:
a) Restrições quantitativas ou territoriais, nomeadamente sob a forma de limites fixados em função
da população ou de uma distância geográfica mínima entre prestadores;
b) Obrigação de o prestador se constituir de acordo com uma forma jurídica específica;
c) Requisitos relativos à detenção do capital de uma sociedade;
d) Requisitos, excluindo os referentes a questões abrangidas pela Directiva 2005/36/CE ou os
previstos noutros instrumentos comunitários, que restringem a determinados prestadores o acesso à
actividade de serviço em causa em razão da natureza específica da actividade.
e) Proibição de dispor de mais do que um estabelecimento no território do mesmo Estado;
f) Requisitos que impõem um número mínimo de empregados;
g) Tarifas obrigatórias mínimas e/ou máximas que o prestador tem de respeitar;
h) Obrigação de o prestador fornecer, juntamente com o seu serviço, outros serviços específicos”.
Considerando o exposto, mesmo admitindo que tais proibições são de aplicação directa, não
vemos que conexão se possa estabelecer entre elas e o regime que presidiu à liquidação das taxas de
publicidade.
Em primeiro lugar, nunca estaria em causa qualquer limitação ou restrição ao acesso a uma actividade ou prestação de serviço, mas, quando muito, eventuais restrições ao seu exercício. Mas, para
tal, como ficou dito, implicava que se alegasse tratar-se de uma empresa cujo objecto único e exclusivo
fosse a prestação deste tipo de publicidade sem possibilidade de lançar mão de qualquer outro. Isto é,
fosse um requisito essencial e necessário do conteúdo da prestação de serviços, o que não vem alegado.
Em segundo lugar, do regime da liquidação das taxas de publicidade não consta, nem tão pouco
vem alegado, a subordinação do licenciamento da publicidade ao cumprimento de qualquer dos requisitos discriminatórios mencionados.
De igual modo, também os que são proibidos no art. 14º da Directiva, e que se prendem designadamente com requisitos discriminatórios baseados, designadamente, na nacionalidade, residência
do prestador, proibição de ter mais de um estabelecimento, etc., não têm qualquer aplicação ao caso
em apreço.
Argumento decisivo reside, no entanto, no facto de a própria Directiva Serviços dizer expressamente que não se aplica em matéria de fiscalidade (art. 2º, 3), sendo que a questão central subjacente ao
presente recurso gira precisamente em torno da natureza da taxa de publicidade, quanto a saber se facto
é uma taxa ou deve antes ser qualificada como um imposto, o que significa que estamos no domínio
de matérias directamente excluídas do âmbito da Directiva em causa.
Por outro lado, no Considerando n.º 60 da Directiva Serviços pode ler-se que “A presente directiva,
e em particular as disposições relativas aos regimes de autorização e ao âmbito territorial de uma autorização, não deverá interferir na repartição das competências regionais ou locais dos Estados-Membros,
incluindo os governos regionais ou locais, …”
Ora, também por aqui é de excluir a aplicação ao caso em apreço da Directiva em causa.
Como resulta do ponto 9º das Conclusões da recorrida, “O licenciamento da Publicidade, na
cidade de Lisboa, encontra a sua sede no Regulamento de Publicidade - 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, sendo as taxas
concretamente aplicáveis a cada licenciamento as estabelecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16.º do referido Regulamento,
sendo que, para a situação dos autos, as taxas foram liquidadas tendo por base os valores estabelecidos
na TTORM em vigor para o ano de 2008, publicada no Boletim Municipal n.º 726, de 17 de Janeiro
de 2008 (Edital n.º 3/2008)”.
Acontece que é a própria Constituição da República Portuguesa (CRP) a consagrar a possibilidade
de as autarquias locais disporem de poderes tributários próprios, nos casos e nos termos previstos na
lei (cfr. n.º 4 do art. 238º), conferindo, ainda, aos municípios, receitas tributárias próprias, igualmente
nos termos em que a lei o previr (cfr. § único do art. 254º). De tais normas resulta que os municípios
dispõem, por um lado, de poder tributário próprio, na medida e nos termos em que for previsto por
Lei, e por outro lado, de património e finanças próprios. Os Municípios dispõem ainda de poder regu-
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lamentar (art. 241º da CRP), que os habilita, designadamente, a definirem os termos do exercício do
mencionado poder tributário.
Dando concretização ao comando constitucional, o legislador concedeu de forma expressa, aos
municípios, um conjunto de atribuições, de entre as quais se destacam, com relevo para a presente
questão, o exercício de poderes tributário e regulamentar.
Os municípios encontram-se, assim, constitucionalmente habilitados, não só a liquidar e cobrar as
taxas que se encontrem previstas na Lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade,
podendo igualmente definirem, de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer.
A afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial depende, na área de cada município, de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no art. 1.º, da
Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de mensagens publicitárias de natureza
comercial, o qual, 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. 1.º).
Acresce que, de acordo com o art. 3.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, e para o que ora importa, “as taxas das autarquias
locais são tributos que assentam (...) na utilização privada de bens do domínio público e privado
das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”.
Por seu turno, a Lei das Finanças Locais em vigor desde 2007 consagra, entre outras, como receita
municipal, à semelhança do que havia feito anteriormente, o produto da cobrança de taxas (...) resultante da concessão de licenças (..) (cfr. alínea c), do art. 10.º), as quais podem ser criadas nos termos
definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (cfr. n.º 1 do art. 15.º).
Temos, desta forma, que constitui atribuição própria dos municípios o licenciamento da afixação de
mensagens de cariz publicitário, bem como para liquidar e cobrar taxas inerentes a tais licenciamentos,
nos termos que forem fixados em regulamentos da sua autoria, pelo que não há dúvida que aplicação
da mencionada Directiva iria interferir com a repartição de competências entre o governo central e as
autarquias locais, ao arrepio do pretendido pela mesma.
2.3.4. Quanto à alegada violação de anterior jurisprudência do TJ sobre questão similar.
Finalmente, nas alegações, a recorrente invoca ainda a violação de anterior jurisprudência do
TJ, em situação similar, vazada no Acórdão de 29 de Novembro de 2001, proc C-17/00, que pela sua
importância se impõe analisar.
Desde já se adianta, porém, que a situação sobre que versou o Acórdão mencionado pela recorrente
não tem paralelo com a situação dos autos.
Se não vejamos.
Não se nega que o Tribunal de Justiça concluiu, por Acórdão de 29 de Novembro de 2001, no
âmbito do proc C-17/200, que a aplicação de um imposto local (Bélgica) sobre antenas parabólicas era
contrário ao art. 59º do Tratado (actual art. 49º do TFUE).
Note-se, porém, que da fundamentação do Acórdão resulta, entre o mais, que, no caso, a criação
do imposto sobre antenas parabólicas tinha como efeito “impor à recepção de emissões televisivas difundidas por satélite um encargo que não existe quanto às emissões por cabo, não estando este último
meio de recepção sujeito a um imposto semelhante a cargo do destinatário”, sendo que a maior parte
das emissões televisivas difundidas a partir dos Estados-Membros só pode ser captada por antenas
parabólicas.
Assim sendo, ponderou o TJ que “um imposto como o instituído pelo regulamento dissuade
os destinatários de serviços de radiodifusão televisiva estabelecidos no território do município de
Watermael-Boitsfort de procurarem um acesso às emissões de radiodifusão televisiva provenientes de
outros Estados-Membros, uma vez que a recepção de tais emissões está sujeita a um encargo que não
existe quanto às emissões que emanam de organismos de radiodifusão estabelecidos na Bélgica.”
“Além disso”, pode ler-se no mencionado Acórdão, “a instituição de um tal imposto é susceptível
de entravar o exercício das actividades dos operadores activos no âmbito da transmissão por satélite,
ao impor à recepção de emissões de tais operadores um encargo que não existe quanto às emissões
difundidas pelos distribuidores de cabo nacionais.”
Assim, concluiu o Acórdão que vimos seguindo “que o imposto sobre as antenas parabólicas
instituído pelo regulamento dificulta mais as actividades dos operadores activos no âmbito da radiodifusão ou da transmissão televisiva estabelecidos noutros Estados-Membros que não a Bélgica, ao
passo que assegura uma vantagem especial no mercado interno belga e às actividades de radiodifusão
e de teledistribuição internas deste Estado”.
Resulta do exposto, que o referido imposto foi considerado contrário ao art. 49º do TFUE por
acabar por estabelecer uma discriminação entre o exercício da actividade dos operadores activos no
âmbito da transmissão por satélite e os operadores de cabo nacionais, assegurando uma vantagem
especial ao mercado interno belga e às actividades de radiodifusão e de teledistribuição internas, em
detrimento dos operadores estabelecidos nos outros Estados-Membros.
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E de acordo com a jurisprudência do TJ, o art. 49º do TFUE “exige não só a eliminação de toda
e qualquer discriminação contra o prestador de serviços estabelecido num outro Estado-Membro em
razão da nacionalidade, mas também a supressão de toda e qualquer restrição, ainda que indistintamente
aplicada a prestadores nacionais e de outros Estados-Membros, quando seja susceptível de impedir ou
entravar mais as actividades do prestador estabelecido noutro Estado-Membro, onde preste legalmente
serviços análogos” (cfr. Acórdãos: de 25 de Julho de 1991, Sager, C-76/90; e de 9 de Agosto de 1994,
Vander Elst, C-43/93).
Ora, no caso dos autos, a recorrida não alega a existência de semelhante discriminação veiculada
pela liquidação das taxas de publicidade, nem se vislumbra que a mesma possa existir desde logo porque
a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços públicos, ou dele visíveis, não
constitui, como ficou dito, dimensão necessária ao exercício da actividade da recorrida ou de qualquer
outra prestação de serviço.
Mas ainda que assim se entendesse, a verdade é que qualquer prestador de serviços tem plena
liberdade para aceder a todas as formas de comunicação, consagradas no Código da Publicidade, para
de forma directa ou indirecta, promover, com vista à sua comercialização, quaisquer bens ou serviços
(art. 3º do Código da Publicidade).
Estamos, por conseguinte, a falar apenas de uma forma de publicidade, que não tem nenhum vínculo de necessidade ou de obrigatoriedade com o exercício de uma dada actividade, podendo qualquer
prestador de serviços que ache as taxas de publicidade onerosas facilmente abdicar deste meio por
existirem nos tempos que correm outros até eventualmente mais eficazes.
Em face do exposto, não podemos deixar de concluir que inexiste qualquer questão susceptível
de ser colocada perante o TJ, porque, como se demonstrou, a aplicabilidade dos normativos indicados
pela recorrente (arts. 49º e 50º, n.º 2, do TFUE) não se encontra sequer em causa, não se verificando,
assim, os pressupostos da existência de questão relevante que seja necessário submeter ao TJ para
decisão do presente recurso.
Nas palavras de JÓNATAS MACHADO (20), “em princípio o TJUE só se pronuncia sobre questões
relevantes para a decisão do caso concreto, estando afastada qualquer apreciação abstracta de questões
teóricas, hipotéticas ou impertinentes….”.
Deve, desta forma, ser rejeitado o pedido de reenvio prejudicial por falta da verificação dos respectivos pressupostos.
2.4. Quanto à alegada violação do princípio da equivalência jurídica
Apesar da sentença recorrida ter aplicado ao caso sub judice a jurisprudência do Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 177/2010 que concluiu, invertendo jurisprudência anterior, que a taxa de
publicidade em causa configura uma verdadeira taxa e não um imposto, vem a recorrente reiterar que
a cobrança da taxa de publicidade é ilegal por não assentar na utilização de qualquer bem público ou
semi-público, assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica, com base no decidido no
Acórdão do STA, de 2/6/2010, proc 33/2010.
Ora, acontece que, tal como se pronunciou a Mmª Juíza “a quo”, embora a jurisprudência deste
Supremo Tribunal se tenha dividido quanto à questão, a verdade é que veio predominantemente a
afirmar-se no sentido do mencionado Acórdão do Tribunal, acolhendo o entendimento sobre a qualificação como taxa da receita liquidada ao abrigo das normas em causa, nomeadamente e entre outros,
nos Acórdãos de 12/1/2011, de 19/1/2011, 6/4/2011, de 25/1/2011 e de 12/10/2011, nos processos nºs
752/10, 33/10, 119/11, 93/11 e 306/11, respectivamente.
Retoma-se, assim, a jurisprudência vazada no voto de vencido do Conselheiro Benjamim Rodrigues
no Acórdão do Tribunal Constitucional 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 dada 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”.
No mesmo sentido, pode ler-se, no Acórdão do Tribunal Constitucional, que tendo “o artigo 4.º,
n.º 1, da Lei Geral Tributária vindo explicitar 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 (21).
“(…).
“A emissão da licença, o mesmo é dizer, o levantamento do obstáculo jurídico (que já vimos não
ser arbitrário) dá origem a uma relação com o obrigado tributário distinta da que intercede com a generalidade dos administrados, no quadro da qual a entidade emitente assume uma particular obrigação — a
duradoura obrigação de suportar (pati) uma actividade que, embora respeitando aqueles deveres,
interfere permanentemente com a conformação de um bem público. Com o licenciamento, alteram-se
as posições jurídicas recíprocas de administração e administrado, ficando aquela onerada, enquanto a
situação persistir, com uma obrigação até aí inexistente. Inversamente, o anunciante ganha título para
uma activa e particular fruição, em termos comunicacionais, do espaço ambiental necessária à realização
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da utilidade individual procurada, a qual não se confunde com o gozo passivo desse espaço, ao alcance
da generalidade dos cidadãos (cfr., todavia, o Acórdão n.º 437/2003). Em exclusivo proveito próprio, um
sujeito privado — o anunciante — introduz, através da actividade publicitária, mudanças qualitativas
na percepção e no gozo do espaço público por parte de todos os que nele se movem, “moldando-o”,
em função do seu interesse. A constituição da obrigação passiva de se conformar com essa influência
modeladora é justamente a contrapartida específica que dá causa ao pagamento da taxa, estruturando,
em termos bilaterais, a relação estabelecida com o obrigado tributário”.
Não havendo motivos para nos afastarmos quer da jurisprudência do Tribunal Constitucional
mencionada quer da orientação maioritária deste Supremo Tribunal, concluímos que é de improceder
a argumentação da recorrente confirmando-se a sentença recorrida.
Em face do exposto, deve, assim, negar-se provimento ao recurso e manter-se a sentença recorrida.
III- DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Realce-se que o início de vigência destes diplomas é muito posterior à data a que respeitam as liquidações em causa.
(2) Neste sentido, cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, Tratado de Lisboa, Almedina, Coimbra, 2012, anotação e
comentário ao art. 267º, p. 963, e JÓNATAS MACHADO, Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 580.
Ver jurisprudência do TJ citada nas mencionadas obras.
(3) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de
1/6/2005, proc n.º 028/05.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95; de 4 de Junho de
2002, Lyckeskog, C-99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C-495/03.
(5) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros, C-283/81.
(6) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(7) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577.
8 Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 30/11/2011, proc. n.º 284/11; de 16/11/2011, proc. n.º 636/11; de 2/11/2011,
proc. n.º 193/11.
(9) Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, Anotação ao Tratado de Lisboa, cit., anotação ao art. 49º do TFUE, pp. 318/19.
(10) Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 319.
(11) Cfr. ob. cit., p. 324.
(12) Tendo em conta a jurisprudência do TJ estabelecimento é a instalação de um centro permanente de actividade comercial ou profissional por nacionais (pessoas singulares ou colectivas) de um EM, no território de outro EM, quer através de
transferência integral de actividade, quer através de constituição de agências, sucursais ou filiais, com o objectivo de aceder ao
exercício ou de exercer actividades, de forma autónoma e com fim lucrativo” (cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 318.)
(13) Cfr. JÓNATAS E.M.MACHADO, ob cit., p. 324.
(14) ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., anotação ao art. 49º do TFUE, pp. 319-320.
(15) Sobre as diferentes densificações do direito ao estabelecimento, cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do
Direito Fiscal Internacional, Almedina, Coimbra, 2010, p. 256.
(16) Em hipóteses de difícil distinção, são três os critérios adiantados pela doutrina para permitir a identificação da liberdade
de estabelecimento em face da liberdade de prestação de serviços: a instalação permanente e estável; a duração indeterminada
do exercício da actividade; o centro da actividade desenvolvida (cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 318).
(17) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, ob. cit., p. 256.
(18) Sublinhado nosso.
(19) Neste sentido, cfr. JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA, “A propósito dos efeitos das directivas na ordem jurídica dos
Estados-membros”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 30, 2001, pp. 10/11, onde o Autor comenta a jurisprudência pertinente do TJ sobre os requisitos exigidos para as directivas produzirem efeito directo, em especial o que decorre da existência
de uma obrigação incondicional e suficientemente precisa em benefício dos particulares.
(20) Cfr. ob. cit., p. 581.
(21) De igual modo, a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro (alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e
pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro), que aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, consagra, no artigo 3.º,
idêntica categorização.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Processo n.º 312/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Paulino Gonçalves Ribeiro.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido em 26/9/2012 (fls. 183 a 191) que negou
provimento ao recurso que por ela fora interposto e confirmou, com diferente fundamentação, a sentença recorrida, vem reclamar para a conferência invocando, nos termos dos arts. 201º e 205º a nulidade
processual decorrente da omissão da notificação prevista no n.º 3 do art. 715º do CPC.
2. Invoca a seguinte argumentação:
1 - Foi a reclamante, na qualidade de Representante da Fazenda Pública, notificada do Acórdão,
a fls..., nos termos dos quais foi negado provimento ao recurso jurisdicional da Fazenda Pública e
confirmada, com outra fundamentação, a sentença de 1ª Instância.
2 - Salvo o devido respeito, entende-se que existe nos autos uma nulidade processual consubstanciada na omissão da prática de acto ou de uma formalidade que a lei prescreve, cfr. art. 201º n.º 1
do CPC.
3 - Na verdade, atenta a sentença de 1ª Instância, constata-se que a fundamentação que sustenta
a procedência da presente oposição deve-se, unicamente, ao facto de se ter entendido que procedia a
questão prévia de o processo de execução fiscal não ser o meio processual adequado para a cobrança
de dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual, por a execução ter sido instaurada
em data anterior à entrada em vigor da Lei 3-B/2010, de 28 de Abril, e nem ser possível a reversão da
execução para cobrança de dívidas não tributárias com esse fundamento.
Tendo sido expressamente referido que: “Fica prejudicada a apreciação das restantes questões.”
4 - Nesta sequência, o recurso jurisdicional da Fazenda Pública apenas impugnou este conteúdo
decisório e, desta forma, apenas coligiu argumentos contra o entendimento relacionado com a impossibilidade da cobrança das dívidas emergentes de responsabilidade civil através do processo de execução
fiscal, tendo-se concluído, designadamente, conclusões G) a K) que:
- o acto determinante para se aferir da legalidade/competência da exigibilidade das dívidas em
análise, emergentes de responsabilidade civil extra-contratual, através do processo de execução fiscal
é a data do despacho de reversão e não a data da instauração dos processos executivos ao devedor
originário;
- pelo que, à data do despacho de reversão, a nova redacção da alínea c) do n.º 1 do art. 148º do
CPPT já se encontrava em vigor, legalmente vinculando a sua aplicabilidade por parte do OEF ao caso
sub judice e não havendo obstáculo normativo adjectivo que pudesse obstar à reversão ao tempo em
que foi concretizada.
5 - Ora, o Acórdão ora notificado conclui pela procedência do recurso da Fazenda Pública/recorrente acolhendo a fundamentação desta de que, após o aditamento (pela Lei n.º 3-B/2010, de 28/4 da
alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT, o processo de execução fiscal é meio processual idóneo para
cobrança das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas
em que a respectiva empresa foi condenada. Mais referindo que: “E porque, no caso, a sentença, julgou
procedente a oposição, com fundamento na impropriedade do meio processual para a cobrança de dívida
exequenda que tem aquela natureza, tal fundamentação não é de corroborar, sendo que o despacho de
reversão contra o oponente foi proferido em 9/2/2011.”
6 - Contudo, o Acórdão ora reclamado não se bastou com tal conhecimento tendo, igualmente e,
porque entendeu que o recurso da Fazenda Pública procedia, em substituição do Tribunal recorrido,
conhecido das restantes questões apresentadas na petição inicial de oposição. Como se refere no Acórdão ora reclamado: “Na verdade, apreciada a questão que se prende com a idoneidade do processo de
execução fiscal para a cobrança das questionadas dívidas, importa, ainda, apreciar se no caso existe
título que suporte essa cobrança e se, em todo o caso, se verificam os pressupostos desta responsabilidade subsidiária.”
Tendo-se concluído que: “Não existindo, portanto, qualquer acto de verificação da responsabilidade civil relativamente às dívidas exequendas cuja responsabilidade pelo respectivo pagamento a
AT imputa subsidiariamente ao recorrido, não tendo aquele sido notificado para se pronunciar sobre
essa matéria, nem tendo a AT invocado no despacho de reversão qualquer factualidade relativamente
à culpa do gerente pela insuficiência patrimonial para pagar a dívida, tem que proceder a oposição,
com fundamento na ilegitimidade do oponente (por este invocada, aliás, em termos de não exercício
de facto da gerência da sociedade originariamente executada), à luz do disposto na alínea b) do n.º 1 do
art. 204º do CPPT, carecendo de utilidade a preconizada (pelo MP) devolução do processo ao tribunal
recorrido para apreciação da questão prejudicada da legalidade dos pressupostos da responsabilidade
civil subsidiária.”
7 - Ora, o art. 715º do CPC, sob a epígrafe da regra da substituição ao tribunal recorrido, permite,
efectivamente, que o Tribunal de recurso conheça de questões de que o Tribunal recorrido não conheceu
por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, como aconteceu no presente caso, no entanto
impõe como formalidade destinada a acautelar o princípio do contraditório, que, antes de ser proferida
decisão, seja ouvida cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias, cfr. n.º 3 do mencionado art. 715º.
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8 - No presente caso não foi cumprida tal formalidade, pelo que, foi omitida uma formalidade que
a lei prescreve, sendo certo que a irregularidade cometida influi no exame ou na decisão da causa.
Termina pedindo que seja declarada tal nulidade devendo, em consequência, ser anulado o acto
ora notificado e proceder-se à notificação das partes, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do art. 715º
do CPC.
3. Notificada da apresentação, a parte contrária nada veio dizer.
4. Dispensando-se os vistos, dada a simplicidade da questão a apreciar, cabe decidir.
5.1. A nulidade que vem invocada substancia-se em nulidade processual prevista nos arts. 201º e
ss. do CPC e não em nulidade imputada ao acórdão (arts. 726º, 716º e 688º do CPC).
Nos termos do citado art. 201º, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão
de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, produzem nulidade quando a lei o declare ou
quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
E o prazo para a arguição destas nulidades, conta-se nos termos do art. 205º do mesmo código,
devendo estas ser apreciadas logo que sejam reclamadas (nº 3 do art. 206º).
No caso tendo a reclamante sido notificada por carta de 28/9/2012 (fls. 194) e o requerimento de
arguição da nulidade sido apresentado por fax de 11/10/2012 (fls. 197), a arguição é tempestiva.
Com efeito, apesar de ser invocada nulidade processual alegadamente ocorrida antes da prolação
do acórdão, é admissível a sua arguição perante o tribunal que proferiu a decisão, dado que esta já não
admite recurso nem tal nulidade pode ter-se como sanada.
Vejamos, pois.
5.2. Tal como a reclamante alega, o acórdão notificado conclui pela procedência do recurso da
Fazenda Pública, acolhendo a fundamentação de que, após o aditamento (pela Lei n.º 3-B/2010, de
28/4), da alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT, o processo de execução fiscal é meio processual
idóneo para cobrança das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento
das coimas em que a respectiva empresa foi condenada.
E concluiu que, tendo a sentença recorrida julgado procedente a oposição, «com fundamento na
impropriedade do meio processual para a cobrança de dívida exequenda que tem aquela natureza, tal
fundamentação não é de corroborar, sendo que o despacho de reversão contra o oponente foi proferido
em 9/2/2011.»
Em seguida o acórdão conheceu da questão suscitada na petição inicial de oposição e veio a concluir que «Não existindo, portanto, qualquer acto de verificação da responsabilidade civil relativamente
às dívidas exequendas cuja responsabilidade pelo respectivo pagamento a AT imputa subsidiariamente
ao recorrido, não tendo aquele sido notificado para se pronunciar sobre essa matéria, nem tendo a AT
invocado no despacho de reversão qualquer factualidade relativamente à culpa do gerente pela insuficiência patrimonial para pagar a dívida, tem que proceder a oposição, com fundamento na ilegitimidade
do oponente (por este invocada, aliás, em termos de não exercício de facto da gerência da sociedade
originariamente executada), à luz do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, carecendo
de utilidade a preconizada (pelo MP) devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação da
questão prejudicada da legalidade dos pressupostos da responsabilidade civil subsidiária.»
Ou seja, o acórdão conheceu de questão relativamente à qual entendeu que o tribunal recorrido a
não apreciara por ter ficado prejudicada pela solução dada ao litígio.
Ora, o n.º 3 do art. 715º do CPC, permitindo, efectivamente, que o Tribunal de recurso conheça
de questões de que o Tribunal recorrido não conheceu por as considerar prejudicadas pela solução dada
ao litígio, impõe, no entanto, como formalidade destinada a acautelar o princípio do contraditório, que,
antes de ser proferida decisão, seja ouvida cada uma das partes, pelo prazo de 10 dias.
O que, no caso, não sucedeu, tendo, assim, sido omitida formalidade que a lei prescreve.
E esta irregularidade cometida influi no exame e na decisão da causa, pois que inviabilizou que
as partes se pudessem pronunciar e apresentar as suas razões sobre a questão que veio a ser apreciada
pelo acórdão.
5.3. De acordo com o n.º 2 do citado art. 201º do CPC, quando um acto tenha de ser anulado,
anular-se-ão também os termos subsequentes que dele dependam absolutamente.
Como é o caso.
6. Nestes termos e pelo exposto:
- Julga-se procedente a arguição da predita nulidade, anulando-se o processado de fls. 183 a 196,
incluindo, portanto, o acórdão proferido em 26/9/2012.
- Ordena-se que, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 715º do CPC, as partes
sejam notificadas para, querendo, se pronunciarem sobre as demais questões alegadas pelo oponente
na petição inicial da oposição, nomeadamente sobre a sua alegada ilegitimidade.
Sem custas.
Neto.

Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Dulce
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Caducidade do direito à liquidação. Suspensão de prazo. Acção de inspecção. Procedimento de inspecção.
Sumário:
I — O prazo de caducidade do direito à liquidação é, em regra, de quatro anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto
tributário. Tal prazo suspende-se com a notificação ao contribuinte de início de
acção inspectiva externa, mas esse efeito suspensivo cessa caso esta ultrapasse o
período de seis meses contados a partir daquela notificação.
II — Se a acção inspectiva se concluir antes de decorridos aqueles seis meses, o efeito
suspensivo do prazo de caducidade mantém-se até à notificação ao contribuinte
da conclusão do procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório final.
Processo n.º 594/12-30.
Recorrente: Construções do Mar, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Construções do Mar, S.A. recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Tributário de
Lisboa, julgou improcedente a oposição que deduziu à execução fiscal contra si instaurada por dívidas
de IRC referente a ano de 2003, no montante de € 523.020,25.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. A ora recorrente foi objecto de um procedimento de inspecção ao exercício de 2003, tendo por
objecto, entre outros impostos, o IRC.
II. Esse procedimento de inspecção veio a qualificar-se como procedimento de inspecção externa,
porque, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 13º do RCPIT, incorporou actos de inspecção que
se efectuaram, total ou parcialmente, em instalações da ora recorrente.
III. A acção de inspecção externa teve o seu início em 22-10-2007, com a assinatura da Ordem de
Serviço que a determinava, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51º do RCPIT.
IV. A acção de inspecção externa concluiu-se no dia 14-02-2008, com a conclusão dos actos de
inspecção externa, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 61º do RCPIT.
V. A notificação do imposto, cuja liquidação ainda foi efectuada no prazo de caducidade segundo
a tese perfilhada pela recorrente, apenas foi efectuada em 03-06-2008 já após o prazo de caducidade.
VI. A expressão «acção de inspecção externa» referida pela primeira vez no n.º 1 do artigo 46º da LGT
nunca pode ser, semanticamente, interpretada como sinónimo de «procedimento de inspecção externa», porque
o vocábulo “acção” significa “acto, feito, obra” [Dicionário da Língua Portuguesa, Moraes da Silva, Vol. I].
VII. A segunda vez que a expressão é referida no preceito, não tendo embora agregado o vocábulo
“acção”, tem de pressupor-se que lhe está implícito, porque, no mesmo nível do fenómeno de contextualidade jurídica em que se integra e pela própria natureza das coisas, só pode dar-se por terminado
aquilo que se tiver iniciado: e já se viu que, indubitavelmente, o que suspende o prazo de caducidade é
o início da acção de inspecção externa e não o início do procedimento de inspecção externa.
VIII. De facto, procedimento de inspecção externa e acção de inspecção externa são realidades factuais
e jurídicas diferentes e com conteúdos distintos, como decorre dos artigos 13º, 60º, 61º e 62º do RCPIT:
a acção de inspecção externa, recondutível aos actos de inspecção que são praticados em instalações ou
dependências do contribuinte ou de terceiros incorpora-se num procedimento de inspecção externa, que
até pode ter começado por ser um procedimento de inspecção externa, mas não o esgota, pois ele contém
outras fases prévias e posteriores à prática dos actos de inspecção externa propriamente ditos.
IX. Não obstante a afinidade que possa existir entre os conceitos de «acção de inspecção externa»,
«inspecção externa», «actos de inspecção» e «procedimento de inspecção», a verdade é que são conceitos de conteúdo preciso e só o recurso à «dimensão procedimental» da inspecção, de todo ausente
do artigo 46º da LGT, lhes conferiria articulação normativa.
X. Ora, não se interpreta extensivamente, segundo os cânones jurídicos, uma norma sobre garantias
dos contribuintes, como é o artigo 46º da LGT.
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XI. Aliás, a interpretação que dela vem feita e de que se recorre faria, em rigor, aumentar, no
período intermédio de seis meses, o período da eficácia suspensiva da acção de inspecção externa, o
que se dá por inadmissível e não querido pelo legislador.
XI. Fazer corresponder o final da inspecção externa ao Relatório Final da Inspecção Tributária e
sua notificação ao contribuinte, seria o mesmo que fazer corresponder um acto interlocutório praticado
num processo judicial à sentença nele proferida ou, noutro sentido, tomar a parte pelo todo.
XII. A sentença recorrida, ao interpretar, como interpretou, o n.º 1 do artigo 46º da LGT, afirmando meramente que o termo da suspensão do prazo de caducidade apenas ocorre com o Relatório
da Inspecção Tributária e a sua notificação ao contribuinte, violou a lei, não operando de acordo com
os elementos sistemático e teleológico do preceito, pelo que não pode manter-se na ordem jurídica e
deve ser revogada com todas as consequências legais.
XIII. A sentença recorrida, ao invocar, como único fundamento jurídico, o sumário do Acórdão do STA
de 16-09-2009, Rec. 473/09, caiu em insanável contradição, porque tal Acórdão, ao invocar, ele próprio, por
sua vez, como fundamento jurídico, a fundamentação jurídica do Acórdão de 7-12-95, Rec. 993/05, incorreu
por sua vez no mesmo tipo de contradição, uma vez que este aresto fixou jurisprudência no sentido de que
a suspensão da caducidade termina com o termo da própria inspecção – afirmação que, conjugada com a
matéria factual descrita no probatório, conduz à indubitável conclusão de que tal termo é o previsto no n.º 1
do artigo 61º do RCPIT, ou seja, na data em que são dados por concluídos os actos de inspecção externa.
XIV. No mesmo sentido da tese perfilhada pela ora recorrente, aliás, se pronuncia a Doutrina que
publicamente sobre o assunto expôs a sua opinião.
XV. Termos em que, por violação do disposto no n.º 1 do artigo 46º da LGT e insanável contradição da
fundamentação com a decisão, a, aliás, douta sentença recorrida não pode manter-se na ordem jurídica, devendo
ser revogada, com todas as legais consequências, designadamente a declaração de inexigibilidade do imposto
que vem exigido nos autos de execução fiscal que constitui o objecto da Oposição onde este recurso é interposto.
Termina pedindo o provimento do recurso e que, em consequência, seja revogada a sentença
recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. Matéria controvertida.
Se é de interpretar o disposto no art. 46º n.º 1 da L.G.T., quanto ao termo da suspensão do prazo
de caducidade, como correspondendo à data em que ocorre a notificação do relatório de inspecção,
quando a mesma seja efectuada ainda dentro do prazo de 6 meses desde que se iniciou.
Defende-se no recurso interposto que a suspensão do prazo de caducidade da liquidação deve
cessar com a notificação ao inspeccionado da conclusão dos actos de inspecção e não com a elaboração
do relatório final de inspecção, conforme decorre ainda dos art. 61º n.º 1 e 62º n.º 1 do R.C.P.I.T.
2. Posição que se defende.
a. Fundamentação.
Tendo a A.T. de proceder à identificação e sistematização dos factos detectados e à sua qualificação jurídico-tributária, designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que alterem os
valores declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a mesma está impedida, antes da elaboração do
relatório final, de exercer o direito de liquidação por desconhecimento dos pressupostos fácticos em
que se deve basear – art. 62º nºs. 1 e 2 alínea i) do R.C.P.I.T..
Assim, não faz sentido que a caducidade cesse antes de ocorrer a referida notificação do relatório
de inspecção, vindo esta a mesma a ser efectuada dentro do prazo de 6 meses.
Sendo de presumir que o legislador consagrou as soluções mais adequadas, não repugna considerar esta interpretação a mais acertada, não só por obter assento na letra da lei que se refere a “acção
de inspecção” e não a qualquer acto em concreto, bem como o acima considerado que aponta para ser
outro o espírito do sistema que não aquele que resulta do que se alega no recurso interposto, citando
doutrina em contrário, e criticando a jurisprudência mais recente do S.T.A..
b. Conclusão.
A suspensão do prazo de caducidade a que alude o art. 46º n.º 1 da L.G.T. mantém-se até à data
da notificação do relatório final da inspecção que é o correspondente à conclusão do procedimento
inspectivo, se esta se verificar antes do termo do prazo de seis meses.
Assim, aplicando esse entendimento ao caso em análise decorre que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a sentença recorrida.
É, salvo melhor opinião, o que parece.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. Foi instaurada contra a oponente a execução fiscal n.º 1546200801093460 por dívida de IRC do
período de 2003, na quantia exequenda de € 523.020,25 (citação, fls. 24 e certidão de dívida, fls. 85);
2. Foi citada em 25/08/2008 (talão de A/R e “print”automático, a fls. 86);
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3. A oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Mafra em 01/08/2008 conforme carimbo
aposto a fls. 5;
4. A liquidação exequenda foi efectuada no seguimento de um procedimento de inspecção externa
(fls. 86);
5. A ordem de serviço relativa àquele procedimento encontra-se assinada pelo Administrador da
sociedade oponente e tem a data de 22/10/2007 (fls. 68);
6. A nota de diligência foi entregue ao Administrador da sociedade oponente em 14/02/2008
(fls. 70);
7. O relatório final de inspecção está datado de 10/03/2008 e sobre o mesmo recaiu despacho
final de 27/03/2008 (fls. 33);
8. A oponente foi notificada do relatório final de inspecção em 31/03/2008 (fls. 93/96);
9. Foi notificada da liquidação exequenda (liquidação de IRC/2003 n.º 20088310033433, de
27/05/2008) em 03/06/2008 (demonstração de liquidação e “print” automático dos CTT, fls. 72 e 74).
3.1. A sentença recorrida, apelando ao sentido da jurisprudência constante dos acs. do STA, de
16/9/2009, rec. n.º 473/09, 20/10/2010, rec. n.º 0112/10 e 30/11/2010, rec. n.º 0669/10, veio a julgar
improcedente a oposição, na consideração de que o efeito suspensivo do prazo de caducidade se mantém
até à notificação ao contribuinte da conclusão do procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório
final de inspecção, pois uma coisa é a conclusão dos actos de inspecção, mera fase do procedimento
destinada a colher elementos para esclarecer a situação tributária do contribuinte (arts. 60º e 61º, do
Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado pelo DL n.º 413/98, de
31 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 50/2005, de 30 de Agosto); outra, a conclusão do procedimento de inspecção com a elaboração do relatório final (art. 62º, n.º 1, do citado RCPIT), sendo
que só releva para efeitos de suspensão do prazo de caducidade o procedimento externo (art. 13º, do
RCPIT), cuja duração não tenha excedido seis meses contados da notificação da ordem de serviço que
o determinou.
E, porque, no caso, o prazo de caducidade esteve suspenso durante o período decorrido entre
22/10/2007 (data que marca o início do procedimento, por ter sido nessa data que foi entregue ao administrador da oponente a ordem de serviço que determinou o procedimento de inspecção – art. 51º, do RCPIT)
e 31/3/2008 (data em que teve lugar a notificação do relatório final, considerando-se o procedimento de
inspecção concluído nessa data – art. 62º, n.º 2, do RCPIT), então, dado que de 31/12/2003 até 21/10/2007
decorreram 3 anos, 9 meses e 21 dias e dado que, de 31/3/2008 até 3/6/2008 (dia em que ocorreu a notificação da liquidação resultante da acção inspectiva), decorreram 2 meses e 2 dias, perfaz-se a soma
total de 3 anos, 11 meses e 23 dias, prazo inferior ao de quatro anos de caducidade, não se verificando o
invocado fundamento de oposição previsto na alínea e), do n.º 1, do art. 204º, do CPPT.
3.2. Discorda a recorrente sustentando, como se viu, que aquando da notificação da liquidação
já tinha ocorrido o termo do prazo de caducidade desta, pois que a acção de inspecção externa teve
início em 22/10/2007 (com a assinatura da ordem de serviço que a determinou, nos termos do disposto
no n.º 1 do art. 51º do RCPIT) e terminou no dia 14/2/2008 (com a conclusão dos actos de inspecção
externa, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 61º do RCPIT). Pelo que a notificação da liquidação,
em 3/6/2008, ocorreu já após o prazo de caducidade.
No entendimento da recorrente, a expressão «acção de inspecção externa» referida no segmento
inicial do n.º 1 do art. 46º da LGT não pode ser interpretada como sinónimo de «procedimento de inspecção externa», sendo que apesar de à expressão «inspecção externa» constante do segmento final do
mesmo normativo não estar agregado o vocábulo “acção”, tem de pressupor-se que está aí implícito,
porque só pode dar-se por terminado aquilo que se tiver iniciado: e o que suspende o prazo de caducidade é o início da acção de inspecção externa e não o início do procedimento de inspecção externa.
Ou seja, procedimento de inspecção externa e acção de inspecção externa são realidades factuais e
jurídicas diferentes e com conteúdos distintos, como decorre dos arts. 13º, 60º, 61º e 62º do RCPIT: a
acção de inspecção externa, recondutível aos actos de inspecção que são praticados em instalações ou
dependências do contribuinte ou de terceiros incorpora-se num procedimento de inspecção externa,
que até pode ter começado por ser um procedimento de inspecção externa, mas não o esgota, pois ele
contém outras fases prévias e posteriores à prática dos actos de inspecção externa propriamente ditos.
E não obstante a afinidade que possa existir entre os conceitos de «acção de inspecção externa», «inspecção externa», «actos de inspecção» e «procedimento de inspecção», a verdade é que são conceitos
de conteúdo preciso e só o recurso à «dimensão procedimental» da inspecção, de todo ausente do
artigo 46º da LGT, lhes conferiria articulação normativa.
E uma vez que não se interpreta extensivamente uma norma sobre garantias dos contribuintes,
como é o art. 46º da LGT, então, interpretando o n.º 1 do art. 46º da LGT, afirmando meramente que o
termo da suspensão do prazo de caducidade apenas ocorre com o relatório da inspecção tributária e a sua
notificação ao contribuinte, a sentença recorrida violou a lei, não operando de acordo com os elementos
sistemático e teleológico do preceito, sendo que também ao invocar, como único fundamento jurídico,
o sumário do acórdão do STA de 16/9/2009, rec. 473/09, caiu em insanável contradição, porque tal
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acórdão, ao invocar, ele próprio, por sua vez, como fundamento jurídico, a fundamentação jurídica do
acórdão de 7/12/2005, rec. 993/05, incorreu no mesmo tipo de contradição, dado que este aresto fixou
jurisprudência no sentido de que a suspensão da caducidade termina com o termo da própria inspecção
– afirmação que, conjugada com a matéria factual descrita no probatório, conduz à conclusão de que
tal termo é o previsto no n.º 1 do art. 61º do RCPIT, ou seja, na data em que são dados por concluídos
os actos de inspecção externa.
No caso, a questão a dirimir é, portanto, a de saber se a notificação da liquidação ocorreu para
além do prazo de caducidade, o que passa por esclarecer se tal prazo terminava em 14/2/2008 ou em
31/3/2008.
Vejamos.
4.1. Os nºs. 1 e 4 do art. 45º da LGT dispunham, à data (redacção introduzida pelo art. 43º da Lei
n.º 32-B/2002, de 30/12):
«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.
(…)
4 - O prazo de caducidade conta-se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se
verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário
ocorreu, excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a
tributação seja efectuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a
partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do
imposto ou o facto tributário.»
Por sua vez, o n.º 1 do art. 46º da mesma LGT dispunha (também na redacção da citada Lei
n.º 32-B/2002):
«1 - O prazo de caducidade suspende-se com a notificação ao contribuinte, nos termos legais,
da ordem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse
efeito, contando-se o prazo do seu início, caso a duração da inspecção externa tenha ultrapassado o
prazo de seis meses após a notificação.»
Já no âmbito do Regulamento Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT)
– aprovado pelo DL n.º 413/98, de 31/12, e republicado na Lei n.º 50/2005, de 30/8) dispõe-se, no que
aqui releva:
«Artigo 13º
Lugar do procedimento de inspecção
Quanto ao lugar da realização, o procedimento pode classificar-se em:
a) Interno, quando os actos de inspecção se efectuem exclusivamente nos serviços da administração
tributária através da análise formal e de coerência dos documentos;
b) Externo, quando os actos de inspecção se efectuem, total ou parcialmente, em instalações ou
dependências dos sujeitos passivos ou demais obrigados tributários, de terceiros com quem mantenham
relações económicas ou em qualquer outro local a que a administração tenha acesso.»
«Artigo 36º
Início e prazo do procedimento de inspecção
«1 - O procedimento de inspecção tributária pode iniciar-se até ao termo do prazo de caducidade
do direito de liquidação dos tributos ou do procedimento sancionatório, sem prejuízo do direito de
exame de documentos relativos a situações tributárias já abrangidas por aquele prazo, que os sujeitos
passivos e demais obrigados tributários tenham a obrigação de conservar.
2 - O procedimento de inspecção é contínuo e deve ser concluído no prazo máximo de seis meses
a contar da notificação do seu início.
3 - O prazo referido no número anterior poderá ser ampliado por mais dois períodos de três meses,
nas seguintes circunstâncias:
(...)»
«Artigo 60º
Audição prévia
1 - Concluída a prática de actos de inspecção e caso os mesmos possam originar actos tributários
ou em matéria tributária desfavoráveis à entidade inspeccionada, esta deve ser notificada no prazo de 10
dias do projecto de conclusões do relatório, com a identificação desses actos e a sua fundamentação.
(…)»
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«Artigo 61º
Conclusão dos actos
1 - Os actos de inspecção consideram-se concluídos na data de notificação da nota de diligência
emitida pelo funcionário incumbido do procedimento.
(…)»
«Artigo 62º
Conclusão do procedimento de inspecção
1 - Para conclusão do procedimento é elaborado um relatório final com vista à identificação e
sistematização dos factos detectados e sua qualificação jurídico-tributária.
2 - O relatório referido no número anterior deve ser notificado ao contribuinte por carta registada
nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no n.º 4 do artigo 60º, considerando-se concluído o
procedimento na data da notificação.
(…)»
4.2. Pesem embora as críticas relativas à jurisprudência constante dos referenciados (nas alegações
da recorrente) acs. deste STA, de 16/9/2009, rec. n.º 473/09, 20/10/2010, rec. n.º 112/10 e 30/11/2010,
rec. n.º 669/10, e não as minimizando, afigura-se-nos, apesar disso, ser de manter o sentido dessa
jurisprudência.
Com efeito, ainda que se possa aceitar que o conceito de «procedimento de inspecção» seja mais
amplo do que o conceito de «actos» ou «acção de inspecção» (aquele pode exigir actos preparatórios
internos da acção de inspecção externa propriamente dita, como exige actos subsequentes a esta), é o
procedimento que pode classificar-se como interno ou externo - art. 13º do RCPIT (consoante os actos
de inspecção se efectuem exclusivamente nos serviços da AT ou em instalações e dependências do
sujeito passivo); e é a data da assinatura, por parte do sujeito passivo, da ordem de serviço, que determina o «procedimento de inspecção» e que, «para todos os efeitos, determina o início do procedimento
externo de inspecção» (nº 2 do art. 51º do RCPIT), como é, igualmente, na data de notificação da nota
de diligência emitida pelo funcionário incumbido do procedimento que ficam concluídos (apenas) os
«actos de inspecção» (nº 1 do art. 61º do RCPIT); ou seja, com a notificação desta nota de diligência
conclui-se apenas uma das fases do procedimento de inspecção.
Sendo que, como se salienta no ac. de 20/10/2010, rec. n.º 112/10 (criticamente referenciado pela
recorrente) «procedendo o relatório final à identificação e sistematização dos factos detectados e à sua
qualificação jurídico-tributária, designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que alterem os valores declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a AT está impedida, antes da elaboração
desse relatório final, de exercer o direito de liquidação, por desconhecimento dos pressupostos fácticos
em que se deve basear (art. 62º nºs. 1/2 alínea i) RCPIT).»
Ora, como se refere no também citado acórdão de 16/9/2009, atentando no disposto nos arts. 45º
e 46º da LGT e 60º e 61º do RCPIT, «nada da letra nem do espírito daqueles normativos permite distinguir, com relevo para a contagem do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de liquidar,
actos internos de inspecção e actos externos de inspecção e muito menos permite se confira apenas a
estes últimos a eficácia suspensiva.
Da interpretação conjugada dos referidos preceitos legais decorre apenas e só (…) que o prazo de
caducidade do direito de liquidar impostos periódicos, que é de quatro anos e se conta a partir do termo
do ano em que se verificou o facto tributário – artigo 45º da LGT –, se suspende com a notificação ao
contribuinte de início de acção inspectiva externa, cessando este efeito suspensivo, contando-se aquele
prazo de caducidade desde o início, caso a inspecção ultrapasse seis meses contados a partir daquela
notificação.
Nos demais casos, isto é, quando a acção inspectiva se conclua antes daqueles seis meses, o
efeito suspensivo do prazo de caducidade mantém-se até à notificação ao contribuinte da conclusão do
procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório final, notificação que, assim, o legislador elegeu
como termo do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de liquidar o imposto respectivo,
tudo conforme dispõe o artigo 60º n.º 1 e 2 do RCPIT.»
4.3. E nem se diga (cfr. Conclusões X a XII) que daqui decorre uma interpretação extensiva do
n.º 1 do art. 46º da LGT, não consentida em matéria de garantias nem consentânea com os elementos
sistemático e teleológico do preceito.
Por um lado, não se vê que tal interpretação leve a solução não contida no texto da lei e apenas
abrangida no espírito desta.
Por outro lado, mesmo que se reconduzisse aquela interpretação a uma interpretação extensiva,
nem por isso a mesma estaria vedada. Independentemente da questão de saber se a caducidade do direito
à liquidação dos tributos constitui, ainda, elemento essencial da relação jurídica tributária, integrando
matéria relativa às garantias dos contribuintes (já que tal caducidade extingue o direito de liquidação
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do tributo por parte da AT, daí resultando para o contribuinte o direito de recusar a correspondente
prestação e incidindo), o princípio da legalidade fiscal admite, contudo, nessa matéria, tal como se aceita
para o caso dos benefícios fiscais, a interpretação extensiva, proibindo apenas a integração analógica
de lacunas (cfr. Nuno Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, II, Cadernos de CTF, 174, Lisboa, 1996,
pp. 97 e 384 e ss.; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, 2007, pp. 134
e ss.; ac. da Secção do Contencioso Tributário do STA, de 17/5/2000, rec. n.º 24873).
Neste contexto, face ao disposto no n.º 1 do art. 46º da LGT, tendo o prazo de caducidade ficado
suspenso durante o período decorrido entre 22/10/2007 e 31/3/2008, bem decidiu a sentença recorrida
ao concluir que, no caso, não se completou o prazo de quatro anos, que seria operante da caducidade,
não se verificando, portanto, o invocado fundamento de oposição previsto na alínea e), do n.º 1, do
art. 204º, do CPPT.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs (vencida, conforme declaração anexa).
Proc. n.º 594/12
Faço voto de vencido pelas razões que sumariamente passo a expor.
O art. 46º, nº1, da LGT, dispõe que o prazo de caducidade se suspende com “a notificação ao
contribuinte, nos termos, legais, da ordem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse efeito, contando-se o prazo -do seu início, caso a duração da inspecção
externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação”.
O legislador preocupou-se em estabelecer um termo inicial para a suspensão do prazo de caducidade: notificação ao contribuinte da ordem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção
externa, mas nada refere quanto ao termo da cessação do efeito suspensivo da caducidade.
Esta norma suscita, desta forma, o problema de saber qual o sentido da expressão “acção de inspecção externa”, com vista a determinar o termo final da suspensão do prazo de caducidade.
O Acórdão n.º 594/12 conclui que o legislador ao utilizar a expressão “acção de inspecção externa”
quer dizer “procedimento de inspecção externa”, donde o termo final da suspensão do prazo de caducidade
coincidir com o fim do procedimento de inspecção, ou seja, com a notificação do relatório final.
Dissentindo da doutrina que fez vencimento, somos de opinião que o termo final da suspensão do
prazo de caducidade deve compreender apenas o tempo necessário à prática de actos a efectuar total ou
parcialmente em instalações ou dependências do sujeito passivo, ou seja, o correspondente aos actos
de inspecção externa (1).
Em primeiro lugar, afigura-se que a solução do Acórdão não tem o mínimo apoio na letra do preceito, desde logo, porquanto a expressão “acção de inspecção externa” não equivale a “procedimento
de inspecção externa”.
O RCPIT distingue claramente os “actos” ou “acções” de inspecção externa do “procedimento
de inspecção externa”.
Assim, no art. 51º, n.º 2, do RCPIT, diz-se que o procedimento de inspecção externa se inicia
com a assinatura pelo sujeito passivo ou obrigado tributário da ordem de serviço que determinou o
procedimento de inspecção e termina com a notificação do relatório final, nos termos do art. 62º, n.º 2,
do RCPIT.
Acresce ainda, por exemplo, que, o art. 36º, nºs 2 e 3, do RCPIT, refere-se à possibilidade de
prorrogação do prazo de duração do procedimento de inspecção mas, logo a seguir, no n.º 4, já se fala
em prorrogação da acção de inspecção”.
Por fim, nos arts. 60º a 62º do RCPIT é ainda mais nítida a utilização das expressões actos de inspecção e procedimento de inspecção. Embora os preceitos se apliquem a ambos os tipos de inspecção,
tratando-se de uma inspecção externa, é nítida a distinção entre conclusão dos “actos de inspecção”,
(art. 61º do RCPIT) e conclusão do “procedimento de inspecção” (art. 62º do RCPIT).
Em face do exposto, por “acção” de “inspecção externa” deve entender-se apenas os actos praticados
pela AF nas instalações ou dependências do sujeito passivo, compreendendo o período, recortado como
vimos pela lei, que vai desde a assinatura pelo sujeito passivo da ordem de serviço que determinou o
procedimento de inspecção (art. 51º, n.º 2, do RCPIT), até à notificação da nota da diligência emitida
pelo funcionário incumbido do procedimento (art. 61º, n.º 1, do RCPIT). Já o procedimento de inspecção
externa compreende a prática de todas as diligências e trâmites que vão desde a assinatura da ordem de
serviço até notificação do relatório de inspecção (art. 62º nºs 1 e 2 do RCPIT), incluindo, por conseguinte,
os actos de inspecção externa, a audiência do contribuinte e a elaboração do relatório final.
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Não é, assim, concebível que o legislador, ao referir-se no art. 46º, nº1, da LGT, a “acção de inspecção externa” se tenha equivocado a ponto de usar aquela expressão com o sentido de “procedimento
de inspecção externa”.
Em segundo lugar, além do conforto do elemento literal, a tese que sufragamos assenta na ideia,
subjacente ao art. 46º da LGT, de que apenas os actos de inspecção externa justificam a suspensão do
prazo de caducidade.
Com efeito, só assim se compreende que a lei não tenha contemplado nenhuma suspensão do
prazo de caducidade no caso de tratar-se de procedimento de inspecção interna. Para este diferente
tratamento não vemos outra razão que não seja o facto de ser legítimo que, quando a AF não esteja na
posse de todos os elementos necessários para analisar a situação tributária e tenha de se deslocar para
os obter, não corra contra ela o tempo que demore a obtê-los.
Em terceiro lugar, a tese que fez vencimento viola o princípio da igualdade horizontal, quando
confrontados contribuintes que estejam numa situação tributária equivalente com a única diferença de
nuns casos ser preciso o recurso a actos de inspecção externa e noutros não.
Na verdade, repare-se que o RCPIT consagrou um procedimento comum de inspecção que tanto
serve para as inspecções internas como para as inspecções externas.
De entre os momentos comuns, temos a audiência prévia (art. 60º) e a elaboração do relatório
definitivo, considerando-se concluído o procedimento de inspecção, quer interna quer externa, com a
notificação ao contribuinte do relatório final no prazo estabelecido no art. 62º, n.º 2.
Em face do exposto, o procedimento externo de inspecção pode ser qualificado como misto. Isto
é, tem de comum com o procedimento interno uma fase interna de análise dos documentos, o respeito
pelo princípio da audiência e a realização de um relatório final. A única diferença assinalável reside na
necessidade de deslocação ao exterior para a realização de actos de inspecção externa.
Ora, tendo em conta a diferença que existe entre os dois procedimentos será legítimo que para
uns contribuintes não se suspenda o prazo de caducidade durante o período de análise interna de documentos, audiência, e feitura do relatório e que para outros se suspenda?
Imaginemos dois contribuintes (A e B), cuja situação tributária é idêntica, e que estão a quatro
meses do termo do prazo de caducidade, mas em que no caso do A é preciso fazer uma acção de inspecção externa, que dura apenas dois dias e que em ambos os casos o relatório final demorou mais
três meses. Ora, no caso do contribuinte A o prazo de caducidade vai suspender-se durante mais dois
meses e vinte e oito dias, recomeçando então a contagem dos quatro meses que faltavam para o termo
da caducidade no momento da suspensão, enquanto que no caso do contribuinte B - o prazo não sofre
qualquer suspensão -, o que significa que se prejudica o contribuinte A, que vai ver dilatado o prazo
de caducidade para além do período que era necessário para a Administração Fiscal (AF) fazer o seu
trabalho. Tudo por via de uma inspecção externa que se iniciou e concluiu em dois dias.
Adoptando-se a tese que sufragamos, o contribuinte A veria o seu prazo a ser dilatado em apenas
dois dias, período que tem perfeita justificação em virtude da deslocação da AF às suas instalações.
Outro argumento decisivo, para não acompanharmos a doutrina do Acórdão, reside no facto de a
mesma deixar na livre disponibilidade da administração a possibilidade de dilatar o prazo de suspensão de
caducidade para além do estritamente necessário. Também por aqui, tratando-se de matéria que tem que
ver com garantias dos contribuintes, a mesma reclama uma interpretação restritiva e não extensiva.
Por último, pretender que, sempre que a AF recorre à inspecção externa – e tanto pode fazê-lo a
um mês do termo do prazo de caducidade, como a dois anos do prazo de caducidade – está obrigada a
efectuar a notificação do relatório final no prazo dos seis meses, que é a tese que decorre do Acórdão
n.º 594/12, é, não apenas, diminuir, por via interpretativa, o prazo dos actos de inspecção externa que,
nos termos legais, podem perdurar por aquele período, como interferir na actividade administrativa da
administração tributária que fica coartada na possibilidade de aproveitar todo o prazo de caducidade
que ainda lhe resta para completar as fases subsequentes e comuns do procedimento de inspecção tributária (elaboração do projecto de relatório, notificação para audiência prévia, conclusão do relatório
e notificação definitiva do relatório).
Definitivamente, em nossa modesta opinião, quando o art. 46º, n.º 1, da LGT (última parte) refere
“(…) a duração da inspecção externa tenha ultrapassado o prazo de seis meses após a notificação”, o
único propósito do legislador é o de estabelecer o prazo máximo do efeito suspensivo da caducidade
(que é de seis meses) e não interferir com a eventual duração do procedimento inspectivo. Essa é a
função, como vimos, do normativo constante do RCPIT.
Em suma, em nossa opinião, o art. 46º, n.º 1, da LGT, ao falar em “acção de inspecção externa”
pretende que o prazo de caducidade só se suspenda durante o período de duração dos actos de inspecção externa, porquanto em tudo o mais o procedimento de inspecção externa é igual ao da inspecção
interna.
Alargar o período de suspensão do prazo de caducidade a todo o período do procedimento incluindo
a realização da audiência e elaboração do relatório final, não tem o mínimo apoio na letra do preceito,
não tem justificação racional e implica não só um sacrifício e um tratamento discriminatório para os
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contribuintes sujeitos a inspecção externa para além do necessário e razoável, como pressupõe, também, um encurtamento do prazo legal da inspecção externa e, nalguns casos, uma clara e injustificada
interferência limitativa da actividade administrativa relacionada com essa mesma inspecção a levar a
cabo pela própria Administração Fiscal.
Fernanda Maçãs.
(1) O art. 13º do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária (RCPIT), republicado em anexo pela
Lei n.º 50/2005, de 30 de Agosto, define e caracteriza a inspecção externa face à inspecção interna.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução por reversão. Penhora. Suspensão da execução. Inutilidade
superveniente da lide.
Sumário:
I — A penhora efectuada na pendência de oposição judicial ou de qualquer meio previsto
no art. 169º, n.º 1, do CPPT, que tenha como objecto a discussão da legalidade
da dívida exequenda ou do despacho de reversão, tem como efeito a suspensão
da execução até à decisão do pleito;
II — Se as quantias penhoradas na pendência da oposição judicial fossem afectas não à
garantia da dívida exequenda e acrescido, com vista à suspensão da execução, nos
termos do disposto no art. 169º, n.º 1, do CPPT, mas sim ao pagamento da dívida
exequenda, com a consequente extinção da execução e inutilidade superveniente
da lide, a mesma implicaria compressão desproporcionada e injustificada do
direito de acesso aos tribunais e à tutela judicial efectiva, nos termos do disposto
nos arts. 20º e 268º, n.º 5, da CRP.
Processo n.º 656/12-30.
Recorrente: Marcelino Gonçalves Gomes e Mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. MARCELINO GONÇALVES GOMES E MULHER, ADELAIDE OLIVEIRA DOS
SANTOS, com os sinais dos autos, vieram deduzir oposição à execução da dívida de contribuição autárquica, relativa ao ano de 1992, no processo de execução fiscal n.º 1872-20020153022, no Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto.
1.1.A M.ma Juíza julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, ao abrigo dos
arts. 287.º, alínea e), do CPC, ex vi art.2.º, alínea e), do CPPT.
2.Não se conformando com tal decisão, Marcelino Gonçalves Gomes e mulher interpuseram
recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando
as respectivas Alegações, com as seguintes Conclusões:
“1. A sentença recorrida, ao julgar extinta a oposição por inutilidade superveniente da lide, face
à extinção da execução fiscal por pagamento e anulação, violou o disposto nos artigos 213º, e 169º e
176º do CPPT, bem como no artigo 52 da LGT.
2. Na verdade, na execução fiscal de que a oposição é um apenso, não houve qualquer pagamento,
não se encontrando a mesma, por isso, extinta por pagamento.
3. O montante que se encontra depositado na execução fiscal, no valor de 1485,26€, é proveniente
da penhora do vencimento do recorrente.
4. Essa penhora foi ordenada na execução porquanto, notificados nos termos e para os efeitos
do disposto no artigo 169º do CPPT, os recorrentes não prestaram garantia idónea, tendo a execução
prosseguido os seus termos.
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5. Contudo, efetuada a penhora e encontrando-se depositado à ordem da execução o referido
valor de 1485,26€, suficiente para garantir a totalidade da quantia exequenda e acrescidos, a execução
suspendeu-se por força do disposto nos artigos 52º n.º 1 e 2 da LGT e 169º n.º 1 do CPPT.
6. Suspendendo-se a execução fiscal nos termos expostos, não pode o órgão de execução fiscal
prosseguir esta, sendo inválidos os actos praticados posteriormente, por violação do efeito jurídico
decorrente dos preceitos legais dos quais resulta a suspensão da execução fiscal.
7. Pelo que, é inválido o acto praticado pelo órgão de execução fiscal, de aplicação dos montantes depositados no pagamento da quantia exequenda e acrescidos e, em consequência, de inserção no
sistema informático da informação de extinção da execução por pagamento.
8. Do exposto concluiu-se que a execução fiscal de que a oposição é apenso não está extinta por
pagamento mas sim suspensa nos termos do disposto no artigo 169º n.º 1 do CPPT e “(…)” n.º 1 e 2
do artigo 52 da LGT.
9. Ao dar como assente um “facto” afirmado pelo órgão de execução fiscal, designadamente que
o processo de execução estava extinto por pagamento — facto esse que nem é facto mas sim direito -,
julgando, em consequência, extinta a oposição por inutilidade superveniente da lide, a sentença recorrida
violou o disposto nos artigos 213º,e 169º e 176º do CPPT, bem como no artigo 52º da LGT, pelo que
a mesma deve ser revogada, prosseguindo os autos de oposição os seus termos processuais até final.
10. Sem prescindir do alegado, dir-se-á ainda que a sentença recorrida, ao condenar os oponentes no pagamento das custas totais do processo de oposição, fez errada interpretação do artigo 450º
n.º 3 do CPC.
11. Isto porque, a responsabilidade pelo pagamento das custas referentes à parte da quantia
exequenda anulada pelo órgão de execução fiscal porquanto o seu pagamento não era da responsabilidade da sociedade executada mas sim dos proprietários das fracções em causa, é da Fazenda Pública,
conforme prevê o artigo 450º, n.º 3, do CPC.
Nestes termos, e em tudo quanto Vossas Excelências mui doutamente suprirão, deve ser concedido
provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida e ordenando, em consequência, o prosseguimento dos autos de oposição até final.
Improcedendo o recurso quanto ao 1º fundamento, deve a parte da sentença que condene os oponentes no pagamento da totalidade das custas ser revogada, substituindo-se por acórdão que condene
os oponentes e a Fazenda Pública no pagamento das custas, repartidas nos termos constantes das
conclusões das presentes alegações.”
3. Não foram deduzidas Contra-alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer no sentido
de que não tendo a obrigação exequenda sido paga voluntariamente, não ocorre a inutilidade superveniente da lide, pelo que deverá o recurso proceder.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como provada a seguinte matéria:
“1. Foi instaurado processo de execução pela Fazenda Pública, originariamente contra Margocal
Construções Civis, Lda., deduzir oposição à execução por dívida de contribuição Autárquica (CA), do
ano de 1992, no valor de 3075.98 €;
2. Em 02.03.20004 foram citados os oponentes, como responsáveis subsidiários da dívida respeitante ao ano de 1992, no montante de 3.057,98€ (fls. 32 e 33 dos autos);
3. Os oponentes foram em 11.10.2004, notificados para a prestação de garantia de forma a suspender a execução, no PEF);
4. Os oponentes não prestaram garantia;
5. Em 03.06.2006, foi ordenada a penhora do 1/6 do vencimento de Marcelino Gonçalves Gomes,
até ao montante de 1.485,26 € (fls.79 dos PEF);
6. A entidade empregadora Mariolveira - Construções Civis Lda., procedeu à entrega de cinco
depósitos no valor de 260,00€ e um no valor de 185,26€, no valor total de 1 485.26 € (fls.75 a 80 dos
autos).
7. Em 21.04.2006 foi anulada parte da dívida no valor de 2 056.81 € respeitante a contribuição de
prédios que haviam sido vendidos e já liquidada aos respetivos proprietários (fls. 26 a 59 dos autos).
8. O processo de execução foi extinto em 11.02.2008 (fls.161 a 164 dos autos).”
2- DE DIREITO
2.1. Questão a apreciar e decidir
Os ora recorrentes, executados por reversão, no processo de execução fiscal n.º 1872-200201532022,
originariamente instaurado pela Fazenda Pública contra Margocal Construções Civis, Ldª., vieram deduzir oposição à execução por dívida de Contribuição Autárquica (CA), relativa ao ano de 1992, no
valor de 3075.98 €.
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A fundamentar a oposição, os oponentes invocaram a caducidade, a prescrição, a falta de notificação da fundamentação e a ilegitimidade por não terem exercido a gerência de facto da sociedade
executada.
Notificados para a prestação de garantia de forma a suspender a execução, os oponentes não o
fizeram, tendo sido ordenada a penhora de 1/6 do vencimento do ora recorrido Marcelino Gonçalves
Gomes, até ao montante de 1.485, 26 €.
A Fazenda Pública, que entretanto procedeu à anulação parcial da dívida, notificada para contestar,
veio requerer a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide, em consequência quer do
pagamento quer da anulação parcial.
Por sentença proferida, em 18/11/2011, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, foi julgada
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.
Para tanto, ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
“(…) A questão essencial a decidir consiste em saber se há lugar a extinção da instância, por
inutilidade superveniente e o oponente tem direito a devolução das quantias penhoradas.
O Oponente, vem alegar que penhora foi efetuada não com vista ao pagamento, mas para garantir
a quantia exequenda e acrescidos, nos termos do disposto no artigo 169.º do CPPT.
Entende que não tendo sido proferida decisão nos presentes autos de oposição, as quantias penhoradas, no montante total de 1.485,26€, não podem ser aplicadas no pagamento da quantia exequenda.
Pelo que deve ser anulada a aplicação do montante penhorado, de 1.485,26 € e ser devolvido
ao oponente.
Como resulta da matéria assente os oponentes, embora notificados para prestar garantia, não o
fizeram, pelo que a administração procedeu de imediato à cobrança coerciva da dívida, tendo reunido
o valor de 1 485.26 €, que foi afeto ao pagamento.
Em 21.04.2006 foi anulada parte da dívida no valor de 2 056.81 € respeitante a contribuição de
prédios que haviam sido vendidos e já liquidada aos respetivos proprietários.
Nesta conformidade, a dívida objeto dos presentes autos encontra-se paga, quer por penhora de
bens quer por pagamento.
Verifica-se assim, que o oponente, não tem razão, uma vez, que a quantia de 1 485.26 €, foi afeta
ao pagamento da dívida exequenda e não para garantir execução dessa mesma dívida, pelo que não
há lugar à devolução da quantia exequenda.
Resulta da matéria assente que o processo de execução foi extinto em 11.02.2008.
Sendo o processo de execução extinto, a presente oposição que é incidente do mesmo, terá de ser
declarada a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide.
“(…).
Consequentemente, julgo extinto a presente instância, por inutilidade superveniente da lide, nos
termos dos art. 287º alínea e) do Código de Processo Civil (CPC), ex vi art. 2º alínea e) do Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
Custas pelo Oponente, nos termos da n.º 3 do art.º 450º do CPC.”
Vem o presente recurso contra a mencionada sentença, argumentando-se em síntese, que:
• “(…) efetuada a penhora e encontrando-se depositado à ordem da execução o referido valor de
1485,26€, suficiente para garantir a totalidade da quantia exequenda e acrescidos, a execução suspendeu-se por força do disposto nos artigos 52º n.º 1 e 2 da LGT e 169º n.º 1 do CPPT.”
• “(…) a execução fiscal de que a oposição é apenso não está extinta por pagamento mas sim
suspensa nos termos do disposto no artigo 169º n.º 1 do CPPT e “(…)” n.º 1 e 2 do artigo 52 da LGT”.
Tendo a sentença recorrida julgado extinta a oposição por inutilidade superveniente da lide, a mesma
incorreu em violação do disposto “nos artigos 213º, e 169º e 176º do CPPT, bem como no artigo 52º
da LGT, pelo que a mesma deve ser revogada, prosseguindo os autos de oposição os seus termos processuais até final.”
• “(…) a sentença recorrida, ao condenar os oponentes no pagamento das custas totais do processo
de oposição, fez errada interpretação do artigo 450º n.º 3 do CPC.”
Em face das conclusões que delimitam o âmbito e objecto do recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e
685º-A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a questão a apreciar e decidir traduz-se em saber se
a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento:
a) Ao julgar extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, nos termos do disposto no
art. 287º, alínea e), do CPC;
b) Ao condenar os recorrentes no pagamentos das custas totais do processo de oposição.
2.2. Quanto à análise da inutilidade superveniente da lide
O art. 169º do CPPT sob a epígrafe “Suspensão da execução. Garantias”, dispõe no seu n.º 1 que
“[a] execução fica suspensa até à decisão final do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação
judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, (…) desde que
tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a
penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido…”.
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Segundo o n.º 6 do mesmo preceito, “se não houver garantia constituída ou prestada, nem penhora,
ou os bens penhorados não garantirem a dívida exequenda e acrescido, é ordenada a notificação do
executado para prestar a garantia referida no n.º 1 dentro do prazo de 15 dias”.
E, nos termos do n.º 7, se a garantia não for prestada proceder-se-á de imediato à penhora.
Importa ainda ter presente que segundo o disposto no n.º 9 do mesmo preceito, o regime acabado
de expor aplica-se igualmente à oposição.
Como é sabido os actos tributários são susceptíveis de execução imediata, através da execução
fiscal, findo o prazo de pagamento voluntário, como resulta do art. 88º do CPPT.
Findo o prazo de pagamento voluntário, é extraída certidão de dívida pelos serviços competentes,
que é enviada para instauração da execução que deve ser promovida independentemente de o acto
subjacente à certidão ter sido impugnado graciosa ou contenciosamente (cfr. os arts. 88º, nºs.1 e 4,
149º e 152º do CPPT).
No entanto, resulta do disposto no art. 169º do CPPT que a execução fiscal se suspende nos casos
previstos no preceito, desde que:
a) tenha sido constituída ou prestada garantia, nos termos dos arts. 195º e 199º;
b) tiver sido efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido;
c) ou tiverem sido nomeados bens à penhora pelo executado no prazo referido no n.º 6 do art. 199º
do CPPT, que sejam suficientes para aquele efeito (cfr. o n.º 4 do art. 199º do CPPT).
Ora, no caso em apreço, os recorrentes executados por reversão, notificados para prestar garantia
não o vieram fazer, pelo que a Administração Fiscal fez prosseguir a execução, acabando por cobrar
coercivamente parte do valor da dívida, através da penhora de 1/6 do vencimento do ora recorrido, no
montante de 1 485, 26 €.
A cobrança coerciva mencionada associada ao facto de parte da dívida exequenda ter sido anulada
oficiosamente pela Fazenda Pública originou que o montante fosse mais do que suficiente para garantir
o pagamento da obrigação exequenda e acrescido.
Em face do exposto, a questão que se coloca é a de saber qual a repercussão desta situação sobre a
instância, no sentido de averiguar se deve a mesma considerar-se extinta por inutilidade superveniente,
tese defendida pela Fazenda Pública e que foi corroborada pela sentença recorrida.
Afigura-se, porém, que este não será o resultado hermenêutico que deve retirar-se dos preceitos
atrás citados, motivo por que não assiste razão à recorrente como passamos a demonstrar.
Em primeiro lugar, resulta claramente do teor literal dos preceitos constantes do art. 169º, nºs 1,
6 e 9, do CPPT que, efectuada a penhora que garanta o pagamento da obrigação exequenda e acrescido
e tendo sido recebida oposição, a execução fiscal deve considerar-se suspensa. Neste sentido, num
caso em que sendo pacífico nos autos que “foi penhorada importância suficiente que garante o valor
da dívida, pode ler-se, no Acórdão deste Supremo Tribunal de 20/2/2008, proc n.º 999/07, que “(…)
garantida a importância em causa, está o contribuinte em condições de obter a suspensão da execução,
como aliás decorre do art. 199º, n.º 1, do CPPT”.
Suspensão esta que, segundo jurisprudência vertida no Acórdão deste Supremo Tribunal de
16/11/2011, proc n.º 977/11, opera ope legis.
Com efeito, lê-se no mencionado Acórdão que “(…) decorrendo da lei que a suspensão da execução ocorre quando verificados determinados pressupostos, impõe-se à AT a partir desse momento
que a execução se suspenda, pois, desde logo, não tendo a AT a possibilidade de praticar na mesma
qualquer acto que contenda com o referido efeito suspensivo, sob pena de ilegalidade. De outro modo
(…) gorar-se-ia o efeito suspensivo que a lei quis atribuir quando verificados determinados pressupostos. É o que resulta, aliás, da norma constante do n.º 1 do artigo 169º do CPPT quando estabelece que
a execução fica suspensa sem que se associe este efeito à prática de qualquer cato formal pelo órgão
de execução fiscal…”
Igualmente, no sentido da suspensão, JORGE LOPES DE SOUSA, em anotação ao art. 169º do
CPPT, refere “que prestada a garantia ou garantida a dívida por penhora, a suspensão manter-se-á até
haver uma decisão definitiva sobre a questão suscitada (nº 1 deste artigo)”.
Temos, por conseguinte, que é a própria lei a equiparar, para o efeito de se obter a suspensão da
execução, na pendência de oposição, a constituição ou prestação de garantia ou a penhora (1), nos
termos das disposições constantes do art. 169º, nºs 1 e 9 do CPPT.
Acresce que mesmo quando haja pagamento voluntário da dívida exequenda e do acrescido, circunstância que determina a extinção da execução fiscal, por força do disposto no art. 264º, nº1, e 269º
do CPPT, ainda assim, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal (2) que “(…) razões de justiça
material poderão determinar a adopção de solução diversa nos casos em que a oposição à execução fiscal
é tida como meio processual adequado para reagir perante uma decisão ilegal da qual não caberá via
de reacção diversa, como paradigmaticamente sucede nas situações abrangidas pela alínea h) do n.º 1,
do art. 204º do CPPT (ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação)”.
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No mesmo sentido, em Acórdão recente (de 20/6/2012, proc n.º 537/12), ficou consignado que
“(…) a extinção da execução pelo pagamento não acarreta necessariamente a impossibilidade superveniente da lide, (…) pois desde sempre a jurisprudência admitiu uma excepção nos casos em que
na oposição fiscal estava em discussão a legalidade da liquidação subjacente à dívida exequenda. Na
verdade, embora por regra a execução fiscal tenha como única finalidade a extinção ou a suspensão
da execução fiscal, há situações em que a oposição à execução fiscal tem por objecto a impugnação
judicial do acto de liquidação, como, designadamente, aquela a que se refere a alínea h) do art. 204º,
nº1, do CPPT, (…)” porque neste, conclui o mencionado Acórdão a “oposição à execução fiscal assume
uma verdadeira natureza de impugnação judicial”.
Por sua vez, em anotação ao art. 52º da LGT, JORGE LOPES DE SOUSA/BENJAMIM RODRIGUES/ LEITE CAMPOS (3) ponderam que “relativamente à oposição à execução fiscal, o efeito
suspensivo da execução é reconhecido tanto nos casos em que esta tenha por objecto a discussão da
legalidade [o que pode suceder com os fundamentos e nos casos indicados nas alíneas a), g) e h) do
n.º 1 do art. 204º deste Código] como nos restantes casos, em que tem por objecto ver reconhecida a
inexigibilidade da dívida [casos previstos nas alíneas b), c), e), f) e i) do mesmo número]”.
Ora, se assim é, no caso em apreço, não estando em causa um pagamento voluntário, por maioria
de razão se deve admitir, por exigências do Estado de direito e seus sub-princípios, tais como o do
direito de acesso aos tribunais e da tutela judicial efectiva (arts. 20º e 268º, n.º 5, da CRP), que seja
reconhecido aos ora recorrentes o direito a verem analisado pelo tribunal o mérito da oposição.
Na sequência dos mencionados preceitos constitucionais, refere expressamente o art. 9º da LGT
que é “garantido o acesso à justiça tributária para a tutela plena e efectiva de todos os direitos ou interesses legalmente protegidos” (nº 1), sendo impugnáveis ou recorríveis, todos os actos em matéria
tributária que lesem direitos ou interesses legalmente protegidos.
Ora, tendo revertido a execução contra os oponentes, a impugnação do acto administrativo de
reversão deve ser feita através da oposição à execução desde logo quando esteja em causa a discussão
dos pressupostos da mesma (4). Constitui, aliás, jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal (5)
que “o meio processual adequado para atacar o despacho de reversão com fundamento em vícios formais do mesmo é a oposição, bem como para reagir contar o acto de reversão proferido em processo
de execução fiscal com fundamento na falta de pressupostos, de legitimidade, de fundamentação ou
outros vícios que o afectem”.
No caso em apreço, a Mmª Juíza “a quo” considerou que a dívida objecto dos autos se encontra
paga, quer por penhora de bens quer por pagamento, achando por bem que a quantia penhorada
seja afecta ao pagamento da dívida e não utilizada para garantir a execução da mesma, acaba por
fazer equiparar a penhora ao pagamento voluntário, quando são coisas distintas a que a lei confere
diferentes efeitos.
Como vimos, enquanto que o pagamento voluntário da dívida e do acrescido tem como consequência a extinção da execução, nos termos do disposto no art. 264º, n.º 1, do CPPT, podendo conduzir
à inutilidade superveniente da lide, salvo, por exemplo, o disposto no art. 9º, n.º 3, da LGT, já a penhora
efectuada na pendência de oposição judicial ou de qualquer meio previsto no art. 169º, n.º 1, do CPPT,
que tenha como objecto a discussão da legalidade da dívida exequenda ou do despacho de reversão,
tem como efeito a suspensão da execução até à decisão do pleito.
Assim sendo, não estando em causa o pagamento voluntário da dívida exequenda, os recorrentes
gozam do direito de atacar o acto de reversão, através da oposição, com fundamento em caducidade,
prescrição, falta de notificação da fundamentação e ilegitimidade por não terem exercido a gerência
da sociedade executada.
A proceder a tese defendida pela Fazenda Pública, segundo a qual as quantias penhoradas na
pendência da oposição judicial devem ser afectas não à garantia da dívida exequenda e acrescido,
com vista à suspensão da execução, nos termos do disposto no art. 169º, n.º 1, do CPPT, mas sim
ao pagamento da dívida exequenda, com a consequente extinção da execução e inutilidade superveniente da lide, a mesma implicaria compressão desproporcionada e injustificada do direito de
acesso aos tribunais.
A sentença recorrida que decidiu no mesmo sentido, não merece, pois, acolhimento, devendo
ser revogada, sob pena de violação das mais elementares garantias de defesa dos contribuintes face à
Administração Fiscal.
Nesta sequência, dá-se provimento ao recurso, devendo a execução ficar suspensa até à decisão
definitiva da oposição.
O provimento do recurso, com a consequente revogação da sentença recorrida, torna inútil a
apreciação da segunda questão colocada.
III- DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, em conferência, conceder provimento ao recurso, devendo a sentença recorrida

3471
ser revogada, ordenando-se a baixa do processo para apreciação dos fundamentos da oposição, se
a tanto nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Sublinhado nosso.
(2) No Acórdão de 7/10/2009, proc n.º 532/09.
(3) Cfr. Lei Geral Tributária, encontro da escrita, editora, 2012, p. 424.
(4) Neste sentido, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas
editora, Lisboa, anotação ao art. 160º do CPPT, p. 115.
(5) Cfr., entre outros, os Acórdão de: 11/4/2007, proc n.º 172/07; 8/3/2006, proc n.º 1249/05; de 24/2/2011, proc n.º 105/11;
e de 5/7/2012, proc n.º 328/2012.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Citação e Oposição em duplicado. Caso julgado. Custas. Responsabilidade pelas
custas.
Sumário:
I — A nulidade da citação não é de conhecimento oficioso, antes tem que ser arguida
no prazo que tiver sido indicado para a contestação – artigo 198.º, n.º 2 do CPC-,
isto é, no prazo de oposição à execução.
II — Tendo o oponente sido citado uma segunda vez, para pagamento da mesma dívida
exequenda, e tendo questionado a mesma citação, junto do autor do acto (Chefe do
Serviço de Finanças) o qual proferiu despacho que manteve a citação e o relegou
para o meio processual oposição, verifica-se errónea indicação do meio de defesa
de que dispõe o contribuinte.
III — É certo que a errónea indicação do meio de defesa pela AT não tem como consequência tornar como idóneo o meio processual utilizado, até porque tal indicação não deixa de ser meramente indicativa e não afasta a obrigatoriedade de
utilização do meio processual adequado à pretensão do contribuinte por parte do
mandatário judicial que o representa em juízo (assim se decidiu no Ac. deste STA
de 12/04/2012 tirado no recurso n.º 0122/12).
IV — Ainda assim, tendo acontecido erro na indicação meio de reacção contencioso
indicado na notificação haveria, na impossibilidade de convolação, de observar
a norma contida no n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, facultando ao contribuinte a
possibilidade de utilizar o meio de reacção adequado no prazo de 30 dias a contar
do trânsito em julgado da decisão.
V — Nada disto foi feito e a manutenção e desenvolvimento da reacção do contribuinte
como incidente de oposição levou e bem ao julgamento de que ocorria a excepção
de caso julgado (por entretanto ter sido julgada a primeira oposição apresentada
pelo contribuinte/oponente na sequência da primeira citação que lhe foi efectuada).
VI — No entanto, somos levados a considerar que o ora recorrente não é responsável
pelas custas uma vez que em substância não deu causa à acção (a presente oposição - 2ª) a qual nunca teria existido se não tivesse ocorrido erro de citação e
inércia em relação à determinação da convolação que se impunha, para o meio
processual reclamação de actos do órgão de execução fiscal.
Processo n.º 662/12-30.
Recorrente: Tiago Pereira Lisboa Botelho Janeira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
TIAGO PEREIRA LISBOA BOTELHO JANEIRA, com o nif … e melhor identificado nestes
autos, deduziu oposição contra a execução fiscal nº351419930101741.1 e apensos, que lhe foi revertida
pela Fazenda Pública, e instaurada originariamente contra a empresa CVF — Têxteis, Sa., por dívidas
à Segurança Social no valor de €702.703,92.
Por sentença de 11 de Dezembro de 2009, o TAF do Porto considerou verificada a excepção de caso
julgado e absolveu a Fazenda Pública da instância e condenou o oponente em custas. Por requerimento
de fls. 213 e seguintes este pediu a reforma da sentença na parte em que o condenou em custas. Por
despacho de fls. 228 foi o indeferido o pedido de reforma da sentença. Reagiu o recorrente interpondo
o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
01. Vem o presente Recurso interposto da Sentença proferida pelo Tribunal a quo, na parte em
que, tendo decidido absolver a Fazenda Pública da instância, condenou o aqui recorrente no pagamento
das custas processuais por ter julgado verificada a excepção dilatória de caso julgado.
02. O inconformismo do recorrente dirige-se à condenação do pagamento das custas determinado
pelo Tribunal a quo, o qual, tendo julgado verificar-se a excepção dilatória de caso julgado determinou - dir-se-á: acrítica e automaticamente - que as custas da acção correriam por conta do aqui recorrente,
sem cuidar de perceber quem é que verdadeiramente - deu causa à acção.
03. Apesar da eventual verificação da excepção dilatória de caso julgado, em face das vicissitudes
dos presentes autos, é apodíctico não foi o oponente quem deu causa à acção, pelo que não deve ser condenado nas custas do processo à luz do artigo 446º do C.P.C. e do princípio da causalidade que lhe subjaz.
04. Dos ensinamentos de ALBERTO DOS REIS colhe-se que “paga as custas o vencido porque
se comportou por maneira a dar causa à acção e consequentemente às despesas judiciais que ela
ocasiona, ou então porque ofereceu resistência infundada à pretensão do autor” (Código de Processo
Civil Anotado, Vol, II, pág. 202).
05. Ora, no caso dos autos, apesar de a Oposição ter sido por ele interposta, não foi o seu comportamento que ocasionou a presente acção nem as despesas judiciais a ela inerente, mas sim a atitude
do Estado Fisco.
06. Como o lastro documental dos autos suficientemente demonstra, a interposição da presente
acção ficou a dever-se a duplo um erro do 2º Serviço de Finanças de Matosinhos, o qual citou o ora
Oponente por duas vezes, para o pagamento da mesma dívida exequenda, referente ao mesmo período.
07. Com efeito, a petição inicial do processo 1836/04.9 BEPRT deu entrada nos (sic) na sequência da primeira citação do despacho de reversão, efectuada nos termos do artigo 13º do CPT, sendo o
ora oponente chamado à execução na qualidade de herdeiro do putativo responsável subsidiário Jaime
Botelho Janeira.
08. Posteriormente, quase um ano depois, foi interposta a presente oposição na sequência da
citação para a execução que foi afixada ao abrigo do Mandado n.º 471/2005, de 13 de Abril de 2005
para o pagamento da mesma dívida, reportada ao mesmo período e também na qualidade de herdeiro
de Jaime Janeira, mas na qualidade de responsável solidário à luz do DL 103/80, de 9 de Maio.
09. Perante tal citação, o aqui recorrente, dirigiu, em 27/04/2005, um requerimento ad hoc dirigido
ao Senhor Chefe desses Serviços onde se expressamente consignou que o Recorrente já havia sido citado
e revertido à luz do CPT e que já havia dado entrada da respectiva oposição à dívida em execução em
20/08/2004 - corria já termos, portanto, a oposição 1836/04.9 no Tribunal recorrido.
10. Mais se consignava nesse requerimento que, para além da dita duplicação de citações, a citação
lavrava em erro quanto ao regime (solidariedade) da dívida, explicitando-se que o DL 103/80 havia
sido revogado e que o regime da responsabilidade dos gerentes e administradores das pessoas colectivas se encontrava exclusivamente regulado pelo Código de Processo Tributário, o qual determinava a
possibilidade o seu chamamento à lide executiva a título (exclusivamente) subsidiário
11. Sucede que, indiferente ao que vem de se dizer, tal requerimento mereceu um despacho onde se
terminou referindo que tem “o citado a possibilidade da oposição a que se refere o artº 203 e seguintes
do C.P.P.T. Notificar e prossigam os autos”.
12. Neste enquadramento o recorrente outra alternativa não teve que não fosse reagir à citação
e, para evitar os efeitos cominatórios da falta de oposição - procedeu à apresentação da pi. que deu
origem aos presentes autos.
13. Assim sendo, não restam dúvidas de que a presente acção só existe por força da duplicação de
citações em causa erradamente perpetrada pelos Serviços de Finanças de Matosinhos, o que equivale
por dizer que quem deu causa à acção foi a Administração Fiscal e não o Oponente.
14. Acresce que o raciocínio que subjaz à Sentença a quo conflitua flagrantemente com o princípio
da tutela jurisprudencial efectiva, que encontra respaldo no artigo 20º da Constituição da República,
pois, ao considerar-se que foi este quem deu causa à acção quando foi este quem foi erradamente citado
para a execução e, cumulativamente, sancioná-lo por - e não obstante os esforços evidenciados - esta-
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rem a correr os dois processos, tem implícita a ideia de que o Oponente se deveria ter abstido de reagir
judicialmente à citação para a execução.
15. Sucede que se o Oponente o não tivesse feito, a execução prosseguiria os seus termos e verificar-se-iam todos os efeitos cominatórios inerentes à citação para a execução, o que flagrantemente contende
com o direito constitucionalmente reconhecido à apreciação jurisdicional das pretensões deduzidas, in
casu, de uma agressão patrimonial (acção executiva) interposta pelo próprio Estado!
16. Por último: tanto mais contrária ao Direito e à Justiça é a decisão em recurso quanto o aqui
Oponente obteve ganho de causa em todos os processos (incluindo o processo 1836/04.9) em que
interveio na qualidade de herdeiro do revertido, seu pai.
SEM PRESCINDIR
17. A extinção da execução não pode determinar a verificação da excepção dilatória de caso
julgado, desde logo porque, como ensina Lebre de Freitas (“A Acção Executiva, 2ª ed., p. 294) “a
sentença de extinção da execução não surte eficácia fora do processo executivo, não sendo dotada de
eficácia de caso julgado material.”
18. Na mesma senda afirma C. Oliveira Soares (O Caso Julgado na Acção Executiva, em A Reforma da Acção Executiva, Themis, IV, 7, 2003, p. 248) “a sentença de extinção (…) não declara a
existência ou inexistência de qualquer direito. Exaure-se na verificação da ocorrência de uma causa
de extinção da acção executiva e, consequentemente, põe-lhe termo.”
19. Pode, pois, concluir-se, em conformidade com a doutrina dominante, que a sentença que declara extinta
a execução tem sempre um conteúdo processual, independentemente da causa determinante da extinção (neste
sentido ainda Anselmo de Castro, “A Acção Executiva Singular, Comum e Especial”, 2ª ed. pp. 304 e 305),
20. Ademais, no caso dos autos, lida a Sentença proferida no âmbito do proc. 1836/04.9 bem se
percebe que a mesma não decidiu sobre a questão da responsabilidade solidária ou sobre a invalidade
da citação que deu origem aos presentes autos, tendo-se “limitado” a aferir que não se mostravam preenchidos os pressupostos de que, à luz do artigo 13º do CPT (aplicável aos autos), depende a reversão
21. Vale isto por dizer que a Sentença proferida no processo 1836/04.9 não decidiu a questão concreta da
responsabilidade solidária nem, como foi evado à alínea a) do pedido formulado nos presentes autos decidiu
sobre a peticionada declaração de nulidade da citação do aqui alegante “na qualidade de herdeiro do revertido
Jaime Janeira nos termos do artº 13º do Decreto-Lei n.º 103/08 de 09/05) pelo facto de o mesmo estar revogado”.
22. Neste enfoque, a Sentença deverá ser revogada, julgando-se nula a citação do aqui oponente,
como peticionado nesta acção, e a Fazenda Pública condenada nas custas da presente acção, conquanto …
foi essa segunda citação perpetrada pela A.F. (duplicada e ilegal) que deu causa aos presentes autos.
23. A Sentença a quo violou, eventualmente entre outros, os artigos 446ºdo CPC bem o princípio da casualidade que enforma a responsabilidade quanto custas cometeu a nulidade típica de omissão pronúncia quanto
à nulidade de citação, prevista na alínea d) do n.º 1 do art.º 668º, e o artigo 498º do mesmo Código, o artigo 13º
do CPT, o artigo 35º do CPPT e o artigo 20º da CRP, bem como o princípio da tutela jurisdicional efectiva.
Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser revogada
a Sentença em crise, na parte em que condenou o recorrente nas custas.
Subsidiariamente, deverá a Sentença ser revogada e declarada nula a citação que deu origem à presente
oposição, condenando-se a F.P. nas custas da acção, com o que V. Exas. farão a habitual JUSTIÇA
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
O recorrente delimitou o objecto do recurso, circunscrevendo-o à decisão de condenação nas
custas processuais (alegações fls.234)
A decisão da questão do caso julgado (não questionada pelo recorrente) fundou-se na identidade
de sujeitos, pedido e causa de pedir na presente oposição à execução e na oposição deduzida em 20
agosto 2004, registada sob o n.º 1836/04.9 BEPRT (probatório nºs 1/2)
A verificação da excepção dilatória do caso julgado foi determinante da decisão de absolvição
da Fazenda Pública da instância (arts. 288º nº1 alínea e), 493º nº2 e 494º al.i) CPC artº. 2º al.e) CPPT)
Estas premissas justificam a condenação do recorrente em custas como parte vencida, na medida
em que a sua pretensão de tutela jurídica, consistente na declaração de nulidade da citação e, subsidiariamente, de extinção da execução, não foi satisfeita (art. 446º nºs 1/2 CPC/artº 2º alínea e) CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1 - Em 16 de Maio de 2005 o oponente apresentou a presente oposição à execução fiscal
351419930101741.1 e apensos por dívidas à Segurança Social respeitantes aos anos de 1992 a 1994
no valor de € 702.703,92, cfr. fls. 2 a 4 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
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2 - Em 20.08.2004 o oponente apresentou no Serviço de Finanças de Matosinhos, 2, uma oposição
às dívidas exequendas respeitantes à Segurança Social dos períodos de Julho de 1992 a Setembro de
1994, conforme petição inicial constante dos autos de oposição 1836/04.9BEPRT.
3 - A 19 de Maio de 2005 o ora oponente nos autos de oposição 1836/04.9, veio requerer ampliação
do pedido, porquanto havia sido citado na qualidade de responsável solidário.
4 - O pedido referido em 3), foi objecto de deferimento, conforme resulta da consulta efectuada
aos autos de oposição 1836/04.9.
5 - Os referidos autos de oposição foram objecto de decisão proferida e já transitada em julgado,
conforme consulta efectuada no sistema informático.
6 - As dívidas exequendas ora em discussão têm por base as certidões de dívida constantes destes
autos a fls. 34 a 39 e que aqui se dão por reproduzidas.
7 - Em 13 de Abril de 2005, o ora oponente foi citado para proceder ao pagamento das dívidas
exequendas no valor de € 702.703,92, cfr. fls. 30 e 31 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF do Porto, decidiu absolver da instância a Fazenda Pública por entender que:
“TIAGO PEREIRA LISBOA BOTELHO JANEIRA, com o nif … e melhor identificado nestes
autos, vem deduzir a presente oposição contra a execução fiscal nº351419930101741.1 e apensos, que
lhe foi revertida pela Fazenda Pública, e instaurada originariamente contra a empresa CVF — Texteis,
Sa., por dívidas à Segurança Social no valor de €702.703,92.
A oposição foi liminarmente admitida e a Fazenda Pública notificada para contestar, contudo não
apresentou qualquer articulado.
Instruídos os presentes autos, foram as partes notificadas para apresentarem alegações escritas,
contudo nenhuma delas usou dessa prerrogativa.
Pelo Tribunal foi suscitada a questão da litispendência, pelo que foram as partes notificadas para
responderem, no entanto nada disseram.
Após, foram estes autos ao Exmo. Magistrado do Ministério Público, que no seu parecer de fls. 197,
pugnou pela procedência da excepção da litispendência.
II - FUNDAMENTAÇÃO:
(…)
O DIREITO:
Antes de mais e conforme resulta da matéria de facto dada como assente, conclui-se que os autos
de oposição 1836/04.9BEPRT, já foram objecto de decisão e já com trânsito em julgado.
Sendo assim, conclui-se que poderemos estar perante a verificação da excepção do caso julgado.
Ora vejamos:
A excepção de caso julgado pressupõe a repetição de uma causa depois de a primeira já ter sido decidida por sentença que já não admite recurso ordinário e tem por finalidade evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior (n.ºs 1 e 2 do artigo 497.º do CPC).
Repete-se a causa quando se propõe uma acção idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e
à causa de pedir (artigo 498.º, n.º 1 do CPC).
Há identidade de sujeitos quando as partes são as mesmas sob o ponto de vista da sua qualidade
jurídica (artigo 498.º, n.º 2 do CPC).
Há identidade de pedido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito jurídico
(artigo 498.º, n.º 3 do CPC).
Há identidade de causa de pedir quando a pretensão deduzida nas duas acções procede do
mesmo facto jurídico, sendo que nas acções constitutivas e de anulação a causa de pedir é o
facto concreto ou a nulidade específica que se invoca para obter o efeito pretendido (artigo 498.
º, n.º 4 do CPC).
Ora, atento o acima descrito e a matéria de facto dada como assente, conclui-se que tal situação
ocorre nos presentes autos.
Em conformidade com as petições identificadas na matéria de facto dada como assente, verifica-se
identidade quanto aos sujeitos, pois são os mesmos nas duas acções, ou seja, por um lado o ora oponente
e por outro a Fazenda Pública. Em ambas as acções o oponente pede a extinção da execução. A causa
de pedir é igualmente a mesma, a ilegitimidade e a prescrição, emergente do mesmo facto jurídico, ou
seja, dívidas à Segurança Social dos períodos de Julho de 1992 a Setembro de 1994.
Assim sendo, e considerando que os sujeitos, o pedido e a causa de pedir são os mesmos no processo de oposição 1836/04.9BEPRT e nos presentes autos, verifica-se a excepção do caso julgado.
III - DECISÃO:
Assim, face ao exposto, considero verificada a excepção dilatória que obsta ao prosseguimento
dos autos, conduzindo à absolvição da Fazendo Pública da instância, nos termos dos artºs 288º n.º 1
alínea e), 493º n.º 2 e 494º alínea i) todos do CPC, ex vi, artº 2º alínea e) do CPPT.
Custas a cargo do oponente”

3475
DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir consiste em saber se o ora recorrente é responsável pelo pagamento de custas
devidas pelo julgamento de absolvição da Fazenda Pública da Instância decorrente da verificação da
excepção de caso julgado por atenção à decisão proferida no processo de oposição 1836/04.9BEPRT.
O que motivou a presente oposição (segunda oposição) foi a emissão do mandado de citação e
diligências subsequentes conforme fls. 28 a 33 vº dos autos.
Em causa estava a mesma dívida exequenda já anteriormente questionada através de outra oposição
pelo ora recorrente na qualidade de responsável subsidiário sendo certo que na presente reversão foi
citado como responsável solidário.
Reagiu o ora recorrente questionando o conteúdo da citação e a legalidade da reversão junto do Sr.
Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 2 em 27/04/2005 (vide fls. 217 dos autos) tendo obtido
como resposta, em 09/05/2005, além do mais (…) “mantenho a citação, tendo o citado a possibilidade de oposição a que se refere o artº 203º e seguintes do CPPT. Notifique e prossiga com os autos”.
A presente oposição foi apresentada em 16/05/2005.
Vejamos:
A citação do responsável subsidiário revertido deve conter, fundamentação incluindo, os elementos
essenciais do acto de liquidação incluindo a respectiva fundamentação. São tais 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 102.º, 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.
A citação de reversão em processo de execução fiscal, 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 além do mais 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.
A lei prevê as consequências da citação deficiente, distinguindo entre a falta de citação (que gera
a 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 no
prazo que tiver sido indicado para a contestação – dito artigo 198.º, n.º 2 -, isto é, no prazo de oposição
à execução.
E, é certo que ora recorrente embora não tenha invocado expressamente a nulidade da citação
efectivamente questionou-a, junto do autor do acto e foi por este através de notificação do despacho
de 09/05/2005 relegado para o meio processual oposição.
Nos termos do artigo 36º. n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, as notificações
conterão sempre a decisão, os respectivos fundamentos, meios de defesa e prazo para reagir contra o
acto, e, por isso, os erros das notificações efectuadas pela Administração quanto a prazos para defesa
de actos tributários lesivos não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes.
No nosso caso ocorreu erro na indicação do meio de reacção contencioso indicado na notificação
do despacho de 09/05/2005.
É certo que essa errónea indicação do meio de defesa na notificação efectuada não tem como
consequência tornar como idóneo o meio processual utilizado, até porque tal indicação não deixa de
ser meramente indicativa e não afasta a obrigatoriedade de utilização do meio processual adequado à
pretensão do contribuinte por parte do mandatário judicial que o representa em juízo (assim se decidiu
no Ac. deste STA de 12/04/2012 tirado no recurso n.º 0122/12).
Ainda assim, tendo acontecido erro na indicação meio de reacção contencioso indicado na notificação haveria, na impossibilidade de convolação, de observar a norma contida no n.º 4 do artigo 37.º
do CPPT, facultando ao contribuinte a possibilidade de utilizar o meio de reacção adequado no prazo
de 30 dias a contar do trânsito em julgado da decisão
Nada disto foi feito. A manutenção e desenvolvimento da reacção do contribuinte como incidente
de oposição levou e bem ao julgamento de que ocorria a excepção de caso julgado. No entanto, somos
levados a considerar que o ora recorrente não é responsável pelas custas uma vez que em substância
não deu causa à acção (a presente oposição) a qual nunca teria existido se não tivesse ocorrido erro de
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citação e inércia em relação à determinação da convolação que se impunha, para o meio processual
reclamação de actos do órgão de execução fiscal.
4- DECISÃO:
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso e em revogar a sentença recorrida,
na parte respeitante à condenação do recorrente ao pagamento de custas.
Sem custas
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Convolação.
Sumário:
I — Em princípio, na oposição à execução fiscal não pode invocar-se a ilegalidade
concreta, discutindo-se e julgando-se se a dívida exequenda foi ou não mal constituída.
II — A impugnação judicial ou administrativa da quantia exequenda só constitui fundamento válido de oposição à execução se tiver efeito suspensivo.
III — Não se justifica a convolação quando o interessado já está a utilizar o meio processual em que pode obter o efeito que poderia ser obtido com a convolação.
Processo n.º 697/12-30.
Recorrente: Sandra Maria Cardoso de Oliveira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. Sandra Maria Cardoso de Oliveira, devidamente identificada nos autos, interpõe recurso
jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que, por erro na forma
de processo, absolveu da instância a Fazenda Pública na oposição que deduziu à execução fiscal
n.º 0787201101002490.
Nas respectivas a alegações, conclui o seguinte:
a) No dia 21 de Fevereiro de 2012, foi proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra,
douta sentença na qual se absolveu a Administração Fiscal da instância por se verificar erro na forma
do processo.
b) Salvo o devido respeito, que é muito, a ora Recorrente não se pode conformar com a douta
decisão recorrida.
c) Entende a Recorrente que no caso em apreço se depara com a violação da lei, nomeadamente
no erro de interpretação e aplicação de normas prescritas no nosso ordenamento jurídico.
d) Em douta decisão de que se recorre resulta que “o pedido e a causa de pedir que a oponente
pretende ver apreciada a legalidade das liquidações adicionais de IVA referentes ao ano de 2009, que
perfazem o valor de €1852,10 (…) e que a causa de causa de pedir não tem em vista a exigibilidade da
dívida fiscal, mas apenas a sua legalidade.
e) E ainda que “o sistema jurídico disponibiliza ao sujeito passivo da relação jurídica um meio
processual especifico para atacar a legalidade do acto de liquidação: a impugnação judicial a que se
referem os artigos 99.º e ss CPPT”.
f) Atente-se ao que se prescreve no artigo 204.º alínea h) do Código de Processo e Procedimento
Tributário, doravante CPPT, que a “ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei
não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.”
g) Por um lado, na citação efectuada pelos Serviços de Finanças de Miranda do Corvo à Oponente pode ler-se “no mesmo prazo poderá requerer o pagamento em regime prestacional, nos termos
do artigo 196.º do CPPT e/ou dação em cumprimento nos termos do artigo 201.º do mesmo código
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ou então deduzir oposição judicial com base nos fundamentos prescritos no artigo 204.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário.”
h) Note-se que os termos da citação não se coadunam com a agora posição da Recorrida que
entende que há erro de forma defendida na sua contestação, quando à data da citação não elaborou
devidamente a mesma configurando à oposição da execução como sendo a via possível para impugnar
as execuções que foram instauradas.
i) Mais é referido que a mesma poderá deduzir oposição judicial no mesmo prazo de 30 dias,
quando o prazo para a impugnação judicial previsto no artigo 102.º do CPPT é de 90 dias.
j) Por outro lado, já tinham sido interpostas impugnações judiciais para cada uma das liquidações
adicionais de IVA referentes ao ano de 2009 e que deram origem à execução fiscal n.º 0787 2011 01002490.
l) As liquidações adicionais de IVA com o n.ºs 11002195; 11002196; 11002197 e 11002198 referentes ao ano de 2009 e que foram impugnadas para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra,
dando origem respectivamente aos processos n.ºs 336/11.5BECBR; 337/11.3BECBR; 338/11.1BECBR
e 339/11.OBECBR.
m) Sendo a oposição o meio de defesa por excelência do executado, entendeu a Recorrente que
a forma do processo era adequada, pois pretende que o Tribunal se pronuncie pela impossibilidade da
cobrança coerciva da dívida por parte da Administração Fiscal.
n) In casu, a Recorrente descreve os factos que revelam a inexistência das infracções que serviram
de pressuposto para a fixação das coimas na parte relativa à falta de entrega de IVA ao Estado referente
ao ano de 2009.
o) A invocação da ilegalidade da liquidação de IVA apenas visou explicar a razão pela qual a
Recorrente considera que não existiu infracção, justificando a requerida extinção da execução fiscal.
p) O pedido é a extinção da execução e a causa de pedir é a inexistência de facto da infracção e,
em última instância, a inexistência do dever de pagar a respectiva coima.
q) Na alínea h) do artigo 204.º do CPPT, defende Jorge Lopes de Sousa que “a ilegalidade resulta da
própria situação real a que a lei foi aplicada ou circunstancialismo específico em que o acto foi praticado”.
r) Entende a Recorrente o que está em causa é a inexigibilidade das dívidas fiscais, pois a confirmação da sua existência resulta da extracção de certidão de dívida para efeitos executivos.
s) Na verdade os fundamentos da presente oposição encontram enquadramento jurídico no
artigo 204º n.º 1 alínea h) do CPPT “Ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei
não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação”, pois, o que está é
a existência da obrigatoriedade de liquidar IVA referente ao ano de 2009.
t) Como decorre da sua petição, a Recorrente coloca claramente em foco a inexigibilidade da
alegada dívida tributária.
u) Tendo em conta que artigo 102º do CPPT prevê o prazo de 90 dias para apresentação de impugnação judicial e que o presente processo foi autuado no Tribunal a quo como processo de oposição,
mas a Recorrente fundamentou a sua petição invocando fundamentos que se enquadram também no
processo de impugnação judicial, nos termos do artigo 99º do CPPT.
v) Decorre do artigo 98.º n.º 4 CPPT que a convolação é legalmente admissível se o pedido se
adequar à forma processual correcta e se a petição contiver a descrição dos factos necessários à eventual
procedência do pedido na forma processual correcta, desde que não esteja ultrapassado o prazo legal
permitido para essa forma de processo, pelo que o juiz só estará desonerado de ordenar a correcção da
forma do processo quando ela se mostre de todo inviável.
x) Atente-se que a petição apresentada pela Oponente foi entregue no dia 20 de Maio de 2011 e a
contestação à oposição proposta pela Oponente foi notificada à Recorrente no dia 07 de Julho de 2011,
alegando a falta de fundamento enquadrável no elenco taxativo da oposição à execução
z) Tendo a Recorrente respondido à matéria de excepção apresentada pela Recorrida em 11 de Julho
de 2011, subsidiariamente a Oponente peticionara ao abrigo do artigo 97.º n.º3 da LGT a ordenação da
correcção do processo se o Tribunal assim o entendesse pela inadequação do meio processual.
aa) O erro na forma de processo é de conhecimento até ao trânsito em julgado da decisão final
e, nesse âmbito, o Tribunal deve operar oficiosamente, sem necessidade de qualquer acção ou requerimento dos interessados, de harmonia com os termos dos artigos 202.º e 206.º, n.º 2 do Código de
Processo Civil — compêndio subsidiariamente aplicável em processo judicial tributário, por força da
alínea e) do artigo 2.º do CPPT.
bb) Em princípio, não existem obstáculos processuais insuperáveis a que o processo de oposição
à execução fiscal possa ser conformado, convertido ou convolado em processo de impugnação judicial
da legalidade da liquidação que nessa execução fiscal se cobra coercivamente.
cc) Sendo certo que o pedido de anulação da liquidação de IVA pode ser expresso na forma de
impugnação judicial, para que o processo, iniciado na forma de oposição à execução fiscal, possa ser
convertido em impugnação judicial, ponto é que, no caso concreto, ocorram todos os requisitos legais
do processo de impugnação judicial, desde logo, a tempestividade da respectiva petição inicial, a necessidade e o interesse em agir do contribuinte, e a adequação e a conformidade da causa de pedir ao
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pedido próprio da forma processual de impugnação judicial, que é o de anulação da liquidação tributária — conforme é jurisprudência corrente do Supremo Tribunal Administrativo que vem a ser dito nos
acórdãos de 7-1-2009, e de 21-1-2009, proferidos nos recursos n.º 887-08 e n.º 832-08,
dd) Pelo que, atenta esta possibilidade deveria ter sido decidida a convolação da presente oposição
em impugnação judicial.
ee) Face ao supra exposto, a sentença de que se recorre viola o artigo 204. n.º1 alínea h) do Código
de Processo e Procedimento Tributário, os artigos 97º n.º 3 e 98º n.º 4 ambos da Lei Geral Tributária e
ainda os artigos 199º, 202º e 206º todos do Código de Processo Civil.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste STA emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento, devendo a sentença ser confirmada.
2. Naquilo que é relevante, a sentença recorrida é do seguinte teor:
“A situação dos autos enquadra-se, manifestamente, no âmbito da apreciação, em concreto, da
legalidade da liquidação.
Está em causa a apreciação do circunstancialismo subjacente à prática do concreto ato de liquidação: de acordo com a oponente inexistem razões para que o inspetor tributário lançasse mão de
métodos indiretos, apontando ainda alegados erros constantes do relatório de inspeção.
Assim, não há dúvida que a pretensão material da oponente se dirige diretamente à legalidade das
liquidações adicionais, apontando erros ao relatório de inspeção tributária; erros que a verificarem-se
têm por consequência necessária a ilegalidade das liquidações adicionais efetuadas.
Ou seja, a causa de pedir não tem em vista a exigibilidade da dívida fiscal, mas apenas a sua
legalidade.
Ora, o sistema jurídico disponibiliza ao sujeito passivo da relação jurídica tributária um meio
processual específico para atacar a legalidade do ato de liquidação: a impugnação judicial a que se
referem os artigos 99º e ss. do CPPT.
Deste modo, um sujeito passivo de IRS e IVA não pode lançar mão do processo de execução fiscal
para atacar a legalidade do ato de liquidação ao abrigo do disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea h) do
CPPT, já que a lei lhe atribui a possibilidade de impugnar judicialmente o ato de liquidação.
Verifica-se, portanto, erro na forma de processo, já que o meio processual de que a oponente
lançou mão não é o próprio para a apreciação dos fundamentos invocados.
Ocorrendo erro na forma do processo, importa ponderar a sua convolação no meio processual
respectivo, nos termos do disposto nos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT — cfr. acórdão
do STA de 07.12.2010, Proc. 0748/10.
Como se referiu o meio processual mais adequado para conhecer dos fundamentos explanados
na p.i. é a impugnação judicial e não a oposição.
Quer a representação da Fazenda Pública quer o Ministério Público entendem não ser possível
a convolação dos presentes autos em impugnação, por não ser admissível impugnar diretamente a
liquidação em causa.
O artigo 117º, n.º 1 do CPPT estabelece que “salvo em caso de regime simplificado de tributação
ou quando da decisão seja interposto, nos termos da lei, recurso hierárquico com efeitos suspensivos
da liquidação, a impugnação dos atos tributários com base em erro na quantificação da matéria
tributável ou nos pressupostos de aplicação de métodos indiretos depende de prévia apresentação do
pedido de revisão da matéria tributável.”
Nos termos da norma referida a impugnação judicial de liquidações com base em erro na quantificação da matéria tributável ou nos pressupostos de aplicação de métodos indiretos depende de prévia
apresentação do pedido de revisão da matéria tributável nos termos do artigo 91º da LGT.
Não há dúvidas que a oponente invoca erro nos pressupostos de aplicação de métodos indiretos,
já que entende que inexistem razões que levassem o inspetor a utilizar tais métodos em relação ao
exercício de 2009.
Ora, do artigo 117º, n.º 1, 1.ª parte do CPPT decorre expressamente que o pedido de revisão do
artigo 91º da LGT não é obrigatório para os sujeitos passivos enquadrados no regime simplificado de tributação ou quando da decisão seja interposto recurso hierárquico com efeitos suspensivos da liquidação.
Assim, nestas duas situações é possível a impugnação direta do ato de liquidação, sendo o pedido
de revisão uma mera faculdade.
Tendo em consideração as certidões de dívida que acompanham a p.i., não restam dúvidas que está
em causa a liquidação de IVA, cujo prazo de pagamento voluntário terminou a 31.03.2011 (fls. 13 a 17).
É certo que a oponente alega no artigo 5º da p.i. estar dispensada de possuir contabilidade organizada, tendo sido enquadrada no regime simplificado de contabilidade.
Porém a oponente, como resulta do relatório de inspeção, apenas está enquadrada no regime
simplificado em sede de IRS, estando enquadrada no regime normal de periodicidade trimestral em
sede de IVA.
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Ora, estando em causa as liquidações adicionais do IVA, não há dúvidas que a impugnação judicial
depende de prévio pedido de revisão da matéria coletável ao abrigo do artigo 91º da LGT.
Poria eventualmente ponderar-se a convolação da presente oposição em pedido de revisão da
matéria coletável, porém, como referido quer pela oponente quer pela representação da Fazenda Pública tal pedido já foi apresentado junto da Administração Fiscal, pelo que tal convolação redundaria
num ato inútil.
O erro na forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso, conforme decorre
do disposto nos artigos 199º, 202º e 206º do CPC, o que determina, não sendo possível efetuar a respectiva convolação no meio processual próprio, o indeferimento da petição inicial, se verificada na fase
liminar, ou a anulação de todo o processo com a absolvição do réu da instância, após a fase liminar,
como resulta dos artigos 288º, n.º 1, alínea b), 493º, n.º 1 e 2 e 494º, b) do CPC — cfr. Acórdãos do
STA de 08.06.2011, Proc. 0140/11; e do TCA Norte de 28.09.2006, Proc. 00156/01 e de 26.04.2006,
Proc. 00037/01.
Deste modo, atendendo a que a oponente já lançou mão do meio processual adequado, não havendo, portanto, razões de economia e celeridade processuais que justifiquem a convolação, importa
absolver a Administração Fiscal da instância.
Em relação ao pedido relativo à suspensão da execução fiscal, afigura-se que o mesmo poderá
ser dirigido ao próprio processo de execução fiscal, onde a oponente alcançará o resultado suspensivo
pretendido.
Os contribuintes dispõem de dois modos de obter a suspensão da execução: ou requerem a suspensão da execução ao Tribunal no âmbito de uma impugnação ou de uma oposição, nos termos do
disposto nos artigos 103º e 212º do CPPT; ou o fazem diretamente no da própria execução nos termos
do disposto nos artigos 169º e ss. do CPPT.
Tendo em consideração que não haverá lugar a convolação do presente processo, o pedido de
suspensão da execução deverá ser apreciado pelo órgão de execução fiscal, nos termos gerais”.
3. A recorrente insurge-se contra este julgamento, porque: (i) o que está em causa é a inexigibilidade da dívida exequenda, uma vez que já foram interpostas impugnações das liquidações adicionais do
IVA que deram origem ao processo de execução; (ii) e não existem obstáculos processuais insuperáveis
para que se possa convolar a oposição em processo de impugnação da legalidade da liquidação que na
execução se cobra coercivamente.
O primeiro fundamento do recurso é novo, porque na petição de oposição o recorrente nunca
chegou a alegar que havia interposto quatro impugnações das liquidações do IVA de 2009 que deram
origem ao processo executivo. O que se escreveu na petição inicial, de forma muito imprecisa, foi que.
(i) «não se percebe a razão para a aplicação dos métodos indirectos só no ano de 2009»; (ii) o relatório
da inspecção não “corresponde à verdade”, porque os panos de cozinha e as camisolas eram apenas
“amostras” confeccionadas pela recorrente e por isso não estavam expostas para venda; (iii) as carpetes
foi a impugnante quem as confeccionou, mas o valor que lhes foi atribuído não inclui o material e o
imposto a devolver (iv) não omitiu qualquer venda de mercadoria ou serviço prestado e por isso não
se pode exigir que declare quantias que recebeu e muito menos que seja tributada sobre essas quantias.
Perante tais factos, a sentença considerou, e bem, que não existe fundamento de oposição, pois
foi alegada a “ilegalidade concreta” da dívida exequenda, a qual não cabe no âmbito da alínea a) do
artigo 204º do CPPT, e não havia qualquer impedimento a que se impugnasse autonomamente os actos
incorporados nos título executivo, pelo que, também não cabe no âmbito da alínea h) do artigo 204º
do mesmo diploma.
Sendo a decisão recorrida o objecto do recurso, em princípio, ficam de fora as questões novas,
ou seja, questões que não tinham sido objecto da decisão recorrida. Conforme jurisprudência reiterada
do STA “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” (cfr. entre outros, o ac. do STA de 17/6/2005, proc. n.º 28/2005).
Não há dúvida que os factos alegados na acção de oposição consubstanciam uma ilegalidade concreta da dívida: erro nos pressupostos de facto dos actos tributários incorporados no título executivo.
E se assim é, o tribunal de execução não pode conhecer de tal vício, porque o artigo 204º do CPPT,
ao utilizar a expressão «só», estabeleceu a taxatividade dos fundamentos da oposição, onde, em regra,
não se inclui a ilegalidade concreta da dívida. A ilegalidade a que se refere a alínea a) do n.º 1 daquele
artigo, como abundantemente tem sido referido pela jurisprudência deste Tribunal, é a “ilegalidade
abstracta” ou absoluta, resultante apenas da contribuição, imposto ou outro rendimento de que provêm
a dívida exequenda não estar prevista nas leis em vigor ou não estar autorizada a sua cobrança para o
respectivo ano, não podendo assim em oposição à execução fiscal invocar-se a ilegalidade concreta,
discutindo-se e julgando-se se a dívida exequenda foi ou não mal constituída.
A recorrente vem invocar que existe “inexigibilidade da dívida”, fundamento que se deve incluir na
alínea h) do n.º 1 do referido artigo 204º. Como nesta alínea, excepcionalmente, se prevê a ilegalidade
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da liquidação da dívida como fundamento de oposição, «sempre que a lei não assegure meio judicial de
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação», a afirmação da recorrente não pode deixar de ser
contraditória, pois a procedência desse fundamento conduz à extinção da execução em consequência
da anulação do acto de liquidação e não da inexigibilidade da dívida.
Ao que parece, com tal afirmação, o que a recorrente pretende dizer é que as liquidações exequendas são ineficazes porque estão pendentes impugnações judiciais. A existência de impugnações
das liquidações que deram origem ao processo de execução, como ela própria refere, comprova que
não se estamos perante uma situação em que a própria lei não prevê meios de impugnação contenciosa
do acto de liquidação da dívida exequendo, o que desde logo põe em distância a aplicação da alínea h)
do artigo 204º.
Mas a pendência de processos de impugnação judicial ou administrativa com efeito suspensivo
já pode sustentar uma oposição à execução no âmbito da alínea i) do n.º 1 do artigo 204º. Para que os
actos tributários possam receber uma execução legítima é necessário que sejam eficazes. A execução
jurídica ou material de um acto ineficaz é ela mesmo ilegal. Daí que, a ineficácia do acto exequendo
torna inexigível a dívida, isto é, o seu pagamento não pode ser exigido em juízo, pois, ainda não se
mostrando vencida, não é legalmente possível que entre na fase do relaxe. Se tal acontecer, sem que se
mostre decorrido o prazo legal de pagamento, a certidão da dívida, o chamado título executivo, padece
de falta de um requisito substancial que é a exigibilidade da dívida. A falta de tal requisito determina
a inexequibilidade do título, a qual constitui um fundamento válido da oposição por não envolver a
apreciação da legalidade da dívida em execução.
Mas não basta dizer que estão pendentes impugnações judiciais das liquidações exequendas.
É preciso demonstrar que, em consequência da sua interposição ou pendência, a execução dos actos
tributários impugnados ficou suspensa. Como se preceitua no n.º 4 do artigo 103º do CPPT «a impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia adequada,
no prazo de 1º dias após a notificação para o efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios e termos
referidos nos nºs 1 a 5 e 9º do artigo 199º». Nesse caso, o efeito suspensivo da impugnação obsta a
que seja instaurado o processo de execução fiscal. Se ele for instaurado após a prestação da garantia
e antes de a impugnação estar decidida, o executado poderá obter a sua extinção, deduzido oposição
enquadrável na referida alínea i) do artigo 204º.
No entanto, não é isso o que se comprova nos autos.
Nos processos de impugnação que a recorrente agora vem dizer que estão pendentes (os proc.
nºs 336/11, 337/11, 338/11 e 339/11, todos BECBR), nem se demonstra que foram instaurados antes
do termo do prazo de pagamento voluntário do imposto, pois, findo esse prazo, é extraída a certidão da
dívida para efeitos de instauração de execução (arts. 88º nºs 1 e 4 e 162º do CPPT), nem se comprova
que tenha sido prestada garantia idónea antes da instauração da execução.
Poderá, no entanto, haver outro motivo de suspensão da eficácia e execução das liquidações, pois
na sentença recorrida não se convolou a oposição para em pedido de revisão da matéria colectável,
porque tal pedido já foi apresentado junto da Administração Fiscal, pelo que tal convolação redundaria
num acto inútil.
Ora, a pendência de pedido de revisão da matéria tributável fixada por métodos indirectos tem
efeitos suspensivo da liquidação do tributo, nos termos do n.º 2 do art. 91º da LGT, e por isso mesmo
também impede a instauração da execução baseada em liquidação efectuada com violação dessa norma.
Se a liquidação foi efectuada antes de expirado o prazo para o contribuinte requerer a revisão da matéria
colectável, então foi ilegal por violação daquela norma. Com efeito, se o pedido de revisão tem efeito
suspensivo da liquidação do tributo, tem de se entender que, até estar esgotado o prazo para se efectuar
tal pedido, não pode ser praticado o acto de liquidação que tenha por suporte a matéria colectável fixada,
sob pena de se contrariar a ratio legis daquela norma, que é a de não se fazer a liquidação sem estar
esgotada a possibilidade de alteração da matéria colectável por meios administrativos.
Nessa situação, em que ilegalmente foi efectuada uma liquidação antes de estar decidido o pedido
de revisão da matéria colectável, pode admitir-se que o contribuinte possa reagir opondo-se à execução fiscal que com base nessa liquidação venha a ser instaurada. É que, nesse caso, a impugnação
autónoma da liquidação antecipada no procedimento tributário confronta-se com a limitação do n.º 5
do artigo 86º da LGT, que exige a reclamação prévia necessária de actos de avaliação indirecta para
se conhecer do “erro na quantificação” ou “nos pressupostos de determinação da matéria colectável
por métodos indirectos”. E se não há possibilidade de invocar essa espécie de ilegalidades, fica aberta
a porta para a admissibilidade da invocação da ilegalidade da liquidação da dívida exequenda como
fundamento de oposição à execução fiscal, ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do art. 204º (cfr. ac. do STA
de 7/10/2009. rec. n.º 0655/09).
Mas, no caso dos autos, não se está em condições de apreciar tal matéria, por três motivos: (i)
desconhece-se se as liquidações incorporadas no título executivo foram ou não praticadas antes de se
esgotar o prazo de revisão da matéria colectável; (ii) na petição inicial nunca se invocou a ilegalidade
das liquidações, seja por violação do n.º 2 do art. 92º da LGT, seja por violação dos arts. 77º, n.º 6 e
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36º, n.º 1 do CPPT, se praticadas antes da notificação do acto de fixação da matéria colectável; (iii) a
questão nem foi abordada pela sentença recorrida, nem a recorrente a incluiu no âmbito do recurso.
Portanto, está arredada a possibilidade de se incluírem os factos alegados pela recorrente na oposição no âmbito da aliena i) do art. 204º.
A recorrente também não se conforma com o facto da decisão recorrida não ter convolado a oposição em impugnação judicial, porque os fundamentos invocados se enquadram todos no artigo 99º do
CPPT, não havendo quaisquer obstáculos processuais a que se siga a forma adequada.
Esta pretensão da recorrente é duplamente surpreendente: por um lado, nunca foi dado a conhecer ao juiz a quo que existiam impugnações pendentes que tinham por objecto as liquidações
exequendas; por outro, se as impugnações já foram intentadas, que utilidade tem a convolação?
A sentença recorrida, tendo conhecimento de que havia sido deduzido um pedido de revisão da
matéria colectável, considerou ser inútil a convolação para esse procedimento tributário e, nessa
parte, transitou em julgado. Perante a afirmação de que estão pendentes impugnações das liquidações exequendas, apesar das regras do n.º 3 do art. 97º da LGT e n.º 4 do art. 98º do CPPT, não se
justifica a convolação quando o interessado já está a utilizar o meio processual em que pode obter
o efeito que poderia ser obtido com a convolação.
É quanto basta para que se negue provimento ao recurso.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso e em manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução. Dívidas ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Legitimidade do oponente. Erro na forma do processo. Convolação. Incompetência
absoluta.
Sumário
I — As dívidas emergentes de incumprimento de um Contrato de Concessão de Incentivos
Financeiros, promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, não
seguem o regime das liquidações sujeitas às regras do CPPT e da LGT referentes
a responsabilidade subsidiária nem a reversão, sendo que o facto de as mesmas
serem cobradas coercivamente não lhes muda a natureza transformando-as em
dívidas tributárias.
II — Constando o oponente da certidão de dívida, conforme o exigido no art. 88º, n.º 2,
alínea j), do CPPT, e uma vez que também é responsável solidário pelo cumprimento
do contrato de incentivos financeiros em causa, não pode deixar de improceder a
alegada ilegitimidade com base no art. 204º, n.º 1, alínea b), do CPPT.
III — O erro na forma do processo traduz-se numa nulidade que consiste na utilização
de meio processual impróprio, aferindo-se tal erro pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido, ou seja, a concreta pretensão de
tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade abstractamente
figurada pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do processo.
IV — Se o oponente pede a extinção da execução e estrutura a causa de pedir com fundamentos adequados à oposição, tais como, a ilegitimidade para ser chamado à
execução e vícios formais do acto de reversão, não se verifica qualquer erro na
forma do processo, o que não significa que, atentas as causas de pedir, a oposição
seja de proceder.
V — Respeitando a dívida exequenda a restituição de quantias recebidas no âmbito de
comparticipações do Fundo Social Europeu, ou de dívidas ao Instituto do Emprego
e Formação Profissional, o meio processual adequado é a acção administrativa
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especial a intentar contra o despacho que ordena a reposição ou a restituição
das importâncias indevidamente recebidas, nos termos do disposto no art. 6º do
Decreto-Lei n.º 443/78, de 28 de Dezembro, a intentar nos tribunais administrativos
de círculo (art. 44º do ETAF).
VI — Como a infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria
determinam a incompetência absoluta do tribunal (cfr. o art. 16º do CPPT), cuja
consequência é a absolvição da instância, nos termos do disposto no art. 288º,
n.º 1, alínea a), do CPC, caberá ao recorrente decidir, nos termos do disposto no
art. 289º do CPC, intentar ou não a acção administrativa especial, o que torna
impossível a convolação da oposição nesta forma de processo.
Processo n.º 714/12-30.
Recorrente: Sérgio Lima da Cunha.
Recorrido: Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. Sérgio Lima da Cunha, identificado nos autos, deduziu oposição à execução fiscal
nº. 1759-2011/01004042, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que tinha sido instaurada
para cobrança de uma dívida ao Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I. P.), no valor
de 73.400,26 euros.
1.1.Naquele Tribunal decidiu-se julgar improcedente a oposição, por falta de fundamento legal,
mas determinando-se a convolação em acção administrativa especial.
2. Inconformado, o recorrente veio interpor recurso para este Tribunal, formulando alegações
com as seguintes conclusões:
“1. Toda a matéria vertida na p.i. de oposição se reconduz à (i)legitimidade do oponente para
ser chamado à execução, nos termos da alínea b) do 1 do artº 204º do CPPT
2. A (i)legitimidade do oponente para ser chamado à execução é fundamento próprio de oposição
e é neste meio processual que deve ser conhecida.
3. O fundamento, que é causa de pedir da oposição, faz parte do elenco taxativo do artigo 204º
do CPPT.
4. O fundamento alegado é compatível com o pedido feito.
5. Com a discussão da (i)legitimidade do oponente para ser chamado para a execução, nunca se
pretendeu discutir a legalidade da dívida exequenda ou a sua apreciação em concreto, ou se formulou
qualquer pretensão anulatória do despacho que permitiu converter em reembolsável o subsídio não
reembolsável que havia sido concedido à sociedade Cunha’s Restaurante Bar, Lda.
6. A matéria constante dos artº 1º a 10º contende directamente com a (i)legitimidade do oponente
ser chamado para a execução fiscal.
7. A matéria dos artºs 11º a 19º, a apreciar sem prescindir da matéria dos arts. 1º a 10º, é vertida
para a hipótese de se estar a considerar ser o oponente chamado à execução na qualidade de responsável subsidiário, sem se dar cumprimento ao artº 23º, n.º 4 da LGT.
8. De igual forma, a matéria invocada no artº 20º e ss da p.i. de oposição até final, na mesma relação de subsidiariedade do alegado nos artsº. 1º a 10º, contende com a discussão da mesma (i)legitimidade
do oponente, não ter sido investido, de direito, como gerente daquela sociedade ou, alguma vez, ter
assumido ou praticados actos que o pudessem indiciar como gerente, de facto, da sociedade
9. Não o assim considerar, está decisão recorrida enfermada de erro na apreciação de direito
que à alegação, de facto e direito, lhe foi submetida.
Termos em, declarando procedente o recurso, deve a sentença ser revogada e substituída por outra
que conheça da matéria em sede oposição à execução fiscal, assim se fazendo JUSTIÇA!”
3. O IEFP, I. P., veio contra-alegar, concluindo nos seguintes termos:
“a. A presente Oposição tem por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda.
b. O Oponente é parte legítima na presente execução.
c. A Oposição só pode ter um dos fundamentos enumerados no artigo 204.º do CPPT.
d. A convolação da Oposição em Acção Administrativa Especial não poderá ocorrer, em virtude
de à data da instauração da Oposição já ter decorrido o prazo previsto no art.º 58º, n.º 2, alinea b),
do CPTA, na medida em que o recorrente foi notificado da decisão final em 05/03/2010.
e. Não sendo admissível a Oposição a mesma deverá ser rejeitada, mas não convolada em Acção
Administrativa Especial.
Termos em que, e com os mais de douto suprimento, deve ser dado provimento ao presente recurso
e revogada a douta sentença recorrida.”
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4. O representante do Ministério Público, junto deste Tribunal, emitiu parecer no sentido de o
recurso ser de improceder.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DA FACTO
A sentença recorrida não efectuou o julgamento da matéria de facto de forma destacada, considerando, porém, o entendimento (1) segundo o qual, mesmo nos casos em que o Supremo Tribunal Administrativo funciona como tribunal de revista, cabem nos seus poderes de cognição os factos constantes
do próprio processo judicial, apreensíveis por mera percepção, com relevância para a decisão a proferir
descortinamos no processo a seguinte factualidade, que submetemos a alíneas:
a) A certidão da dívida de fls.20 dos autos foi extraída em 24 de Novembro de 2010.
b) O processo de Oposição foi instaurado em 18 de Maio de 2011.
c) O Oponente foi citado como executado em 20 de Abril de 2011.
d) O Oponente não foi notificado do despacho que converteu em reembolsável o subsídio não
reembolsável, como resulta do expediente de fls. 21 a 23 dos autos.
2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Em 23 de Fevereiro de 2011 foi instaurado contra o ora recorrido, Sérgio Lima da Cunha, o processo executivo n.º 1759201101004042, mediante certidão de dívida emitida, em 24 de Novembro de
2010, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).
A referida dívida respeita a apoio financeiro concedido por despacho do Director do Centro de
Emprego de Amarante, de 21 de Fevereiro de 2006, à Firma Cunha’s Restaurante Bar, Ldª., representada
pelo sócio Carlos Manuel Mendes da Cunha e o ora recorrente.
Citado pessoalmente, no âmbito da referida execução, o ora recorrente deduziu oposição judicial,
com base, em síntese, nos seguintes argumentos:
• Ilegitimidade passiva nos termos dos arts. 153º do CPPT e 23º e 24º da LGT, porquanto o oponente não é devedor originário nem nunca garantiu pessoalmente o cumprimento de obrigações que a
Sociedade em causa assumiu;
• Preterição de formalidade legal uma vez que tendo sido contra si ordenada reversão, a mesma
não foi precedida de audição prévia, com violação do art. 23º, n.º 4, da LGT;
• O oponente é ainda parte ilegítima na medida em que nunca foi gerente nem de facto nem de
direito da executada originária, sendo que cabe ao exequente a demonstração dos pressupostos da reversão fiscal e, entre eles, os respeitantes à existência de gestão de facto e de direito;
O oponente conclui que é parte ilegítima para a execução fiscal, nos termos do disposto no art. 204º,
alínea b), do CPPT, pedindo a extinção da instância.
Por decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 20/4/2012, foi julgada
improcedente a oposição por falta de fundamento legal e ordenada a convolação em acção administrativa especial.
Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo”:
“(…) Compulsados os autos, resulta da argumentação exposta pelo Oponente que ele apenas
pretendeu impugnar a legalidade da liquidação, que, por si, não constitui fundamento de oposição á
execução fiscal.
Nos termos do art.97º, n.º3 da LGT e do art.98º, n.º4 do CPPT, deve ordenar-se a correcção do
processo quando o meio usado não for o adequado perante a lei.
Não deve operar-se, sob pena de prática de actos inúteis, proibida por lei, cfr. art. 137º, do CPC
a convolação da Oposição em Impugnação Judicial se a petição é intempestiva para o efeito pois logo
haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.
«A oposição à execução fiscal visa em regra a extinção da execução e só pode ter como fundamentos os previstos no artº 204.º do CPPT. Em regra, a impugnação serve para atacar a liquidação e uma
vez assente esta, a certidão de dívida tem o valor de sentença só podendo ser atacada, à semelhança
dos embargos de executado em processo civil, pelos fundamentos tipificados constantes no artº 204.º
do CPPT» (Ac. do TCAS de 28/11/2006 proferido no processo 259/04).
A ilegalidade da liquidação só constitui fundamento de Oposição se a lei não assegurar meio
judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação - art.204, n.º l h), do CPPT.
“(…)
Não é o processo de Impugnação Judicial ou de Oposição a forma de processo adequada para se
reconhecer ao Oponente o direito de anulação do despacho que converteu em reembolsável o subsídio
não reembolsável que lhe tinha sido concedido e que determinou a sua cobrança coerciva.
Efectivamente, a forma de processo adequada é a Acção Administrativa Especial, uma vez, que, o
acto, o despacho, que foi impugnado, não comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação.
“(…).
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«A inidoneidade do meio processual usado e a possibilidade de convolação para o que se mostre
adequado, tem de aferir-se fundamentalmente pela tempestividade do exercício do direito da acção
apropriada, pela pertinência da causa de pedir, bem como a conformidade desta com o correspondente
pedido» (Ac. do TCAS de 29/5/2007, processo 01765/07).
Não deve operar-se, sob pena de prática de actos inúteis e, como tal proibida por lei, nos termos
do disposto no art.137.º do Código de Processo Civil (CPC), a convolação se, a petição é intempestiva
para o efeito pois, logo haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade.
Ora, resulta da certidão de fls.20 dos autos que ela foi extraída em 24 de Novembro de 2010.
O processo de Oposição foi instaurado em 18 de Maio de 2011.
O Oponente foi citado como executado em 20 de Abril de 2011.
Logo, a Acção Administrativa Especial devia ter sido interposta no prazo de três meses, de acordo
com o teor do art.58º, n.º2, alínea b) do CPTA, que nos termos do disposto no art.59º, n.º1 do referido
diploma legal, se conta a partir da data da notificação.
Sucede que, o Oponente não foi notificado do despacho que converteu em reembolsável o subsídio
não reembolsável, como resulta do expediente de fls. 21 a 23 dos autos.
Pelo que, a convolação é possível, uma vez, que a presente Oposição foi apresentada naquele
prazo de três meses”.
“(…) Pelo exposto, julga-se improcede a presente Oposição por falta de fundamento legal.”(…)
determino que o processo siga como Acção Administrativa Especial.”
Vem o presente recurso interposto pelo recorrente alegando, em síntese, que “Toda a matéria
vertida na p.i. de oposição se reconduz à (i)legitimidade do oponente para ser chamado à execução,
nos termos da alínea b) do 1 do artº 204º do CPPT, e que “nunca pretendeu discutir a legalidade da
dívida exequenda ou a sua apreciação em concreto, ou se formulou qualquer pretensão anulatória
do despacho que permitiu converter em reembolsável o subsídio não reembolsável que havia sido
concedido à sociedade Cunha‘s Restaurante Bar, Ldª.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do recurso, nos termos do estatuído
nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as questões a apreciar e a decidir traduzem-se em averiguar
se a sentença incorreu em erro de julgamento ao decidir pela improcedência da oposição e, dando
como verificado o erro na forma do processo, ter ordenado o prosseguimento do processo como Acção
Administrativa Especial.
2.2. Da apreciação do erro de julgamento
2.2.1. Quanto à improcedência da oposição
A fundamentar a oposição o ora recorrente alegou a ilegitimidade para ser chamado à execução,
nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, considerando que foram violados os arts. 153º
do CPPT e 23º e 24º da LGT.
Acontece que, no caso sub judice, não estamos na presença de dívidas tributárias, mas sim de
dívidas emergentes de incumprimento de um Contrato de Concessão de Incentivos Financeiros, no
âmbito do Regime do PEOE - Iniciativas Locais de Emprego -, promovido pelo Instituto do Emprego
e Formação Profissional.
Ora, como tem dito a jurisprudência deste Supremo Tribunal, (2) estas dívidas não seguem o
regime das liquidações sujeitas às regras do CPPT e da LGT e o facto de as mesmas serem cobradas
coercivamente não lhes muda a natureza transformando-as em dívidas tributárias.
Assim sendo, resulta desde logo inequívoco que estando nós perante uma dívida resultante do
incumprimento de um contrato de concessão de incentivos financeiros, o recorrido não poderia sequer
ser revertido, nos termos do art. 24º da LGT, preceito que apenas se aplica às dívidas tributárias.
Como bem refere o Ministério Público, no seu douto Parecer, “Tratando-se de uma dívida ao I.E.F.P.
não são de aplicar as disposições da L.G.T. referentes a responsabilidade subsidiária, nem a reversão, a
qual, aliás, não ocorreu, tendo o oponente logo constado do título executivo como devedor”.
E, na verdade, não foi na qualidade de revertido subsidiário que o recorrente foi chamado à
execução.
Vejamos.
O recorrente interveio no Contrato de Concessão de Incentivos Financeiros como segundo outorgante, em representação da Sociedade Cunha’s - Restaurante Bar, Ldª, contrato que foi assinado pelo
sócio Carlos Manuel Mendes da Cunha.
No entanto, na Cláusula 10ª do referido contrato, sob a epígrafe “Responsabilidade pelo cumprimento das obrigações”, o seu n.º 2 estabelece expressamente que “O (s) promotor(es) da iniciativa
mencionado(s) como segundo(s) outorgante(s) deste contrato é (são) solidariamente responsáv(eis),
com a empresa e entre si”.
Por outro lado, na Cláusula 13ª, sob a epígrafe “Resolução do contrato”, pode ler-se no seu n.º 1
que “[o] incumprimento injustificado de qualquer das obrigações estabelecidas no presente contrato
confere ao PRIMEIRO OUTORGANTE o direito de o resolver”.
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Por sua vez, no n.º 3, estabelece-se que “[n]o caso de incumprimento injustificado das obrigações
assumidas, constantes do presente contrato de incentivos, da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março,
com a redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 225/2002, de 12 de Março, da regulamentação específica do Fundo Social Europeu (FSE) e demais disposições aplicáveis, será resolvido este contrato,
cessados os pagamentos ainda por efectuar, declarado o vencimento imediato da dívida, convertendo-se
o subsídio não reembolsável em reembolsável e, consequentemente, exigida a devolução das importâncias concedidas, acrescidas dos juros legais, ou obtida cobrança coerciva nos termos do Decreto-Lei
n.º 437/78, de 28 de Dezembro, se aquela não for efectuada voluntariamente no prazo de 60 dias úteis
a contar da respectiva notificação.”
No caso sub judice, verificado o alegado incumprimento do referido contrato, por despacho do
Director de Emprego de Amarante, de 5 de Março de 2010 (fls. 28 ss. dos autos), foi decidida a sua
resolução, com o consequente vencimento imediato da dívida e conversão do subsídio não reembolsável
em reembolsável, ordenando-se o reembolso voluntário da dívida sob pena de execução coactiva.
Nesta sequência, foi emitida certidão de dívida pela Directora do Centro de Emprego de Amarante
do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP., no uso de competência delegada, a ordenar a
execução da dívida exequenda contra a referida sociedade, o sócio Carlos Manuel Mendes da Cunha
e o recorrente (fls. 20 dos autos).
Nos termos do disposto no art. 204º, nº1, alínea b), do CPPT, a oposição poderá ter como fundamento “a ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título ou seu
sucessor ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda,
o possuidor dos bens que a originaram, ou por não figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida”.
Em anotação ao referido preceito, JORGE DE SOUSA (3) pondera que nesta alínea se prevêem
três situações de ilegitimidade da pessoa citada:
“-não ser o próprio devedor que figura no título ou seu sucessor;
-sendo o devedor que figura no título, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida
exequenda, o possuidor dos bens que a originaram;
-não figurar no título e não ser o responsável pelo pagamento da dívida”.
Como refere o douto Parecer do Ministério Público, (…) o oponente figura do título, pelo que a
1ª e 3ª situações resultam desde logo afastadas.
Assim, a mesma só se poderia enquadrar na segunda referida situação.
Contudo, do alegado não resulta que não tenha sido possuidor dos bens em causa, pelo que a
oposição também aí não colhe fundamento”.
Assim sendo, no caso sub judice, constando o recorrente da certidão de dívida, conforme o exigido
no art. 88º, n.º 2, alínea j), do CPPT, e uma vez que também é responsável solidário pelo cumprimento
do contrato de incentivos financeiros em causa, não pode deixar de improceder a alegada ilegitimidade
com base no disposto no art. 204º, n.º 1, alínea b), do CPPT.
2.2.2. Quanto à verificação do erro na forma do processo
A dado passo da sentença recorrida pode ler-se que “Compulsados os autos, resulta da argumentação exposta pelo Oponente que ele apenas pretendeu impugnar a legalidade da liquidação, que, por
si, não constitui fundamento de oposição à execução”, concluindo-se pela existência de erro na forma
do processo.
E, mais adiante, acrescenta-se que “Não é o processo de Impugnação Judicial ou de Oposição a
forma de processo adequada para se reconhecer ao Oponente o direito de anulação do despacho que
converteu em reembolsável o subsídio não reembolsável que lhe tinha sido concedido e que determinou
a sua cobrança coerciva.
Efectivamente, a forma de processo adequada é a Acção Administrativa Especial, uma vez que, o
acto, o despacho, que foi impugnado, não comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação”.
Como vimos, tendo concluindo pelo erro na forma do processo, a Mmª Juíza “a quo” determinou
a convolação da oposição na Acção Administrativa Especial.
Afigura-se, porém, salvo o devido respeito, que não assiste razão à Mmª Juíza “a quo”, porque
da análise da petição inicial da oposição resulta claro que em parte alguma o recorrente pretendeu
questionar a legalidade da liquidação, inexistindo o alegado erro na forma do processo.
Vejamos.
Dispõe o art. 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a acção
adequada a fazê-lo reconhecer em juízo”. E, em termos semelhantes refere o art. 97º, n.º 2, da LGT, que
“a todo o direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”.
Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 8/3/2006, proc n.º 042/06, “Em
face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê-lo reconhecer em juízo, haverá apenas um determinado meio processual que, em cada caso, pode ser utilizado para obter a tutela judicial.
É à face do pedido ou conjunto de pedidos formulados pelo interessado que se afere a adequação das
formas de processo especiais e, consequentemente, se ocorre erro na forma de processo”.
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O erro na forma do processo traduz-se numa nulidade que consiste na utilização de meio processual
impróprio, aferindo-se tal erro pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o
pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade
abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do processo (4).
Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 29/2/2012, proc n.º 1161/11, o erro na
forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso e impõe a convolação do processo
para a forma adequada, nos termos do disposto no art. 98º, nº4, do CPPT, e art. 97º, n.º 3, da LGT, “com
a anulação apenas dos actos que não possam aproveitar-se para a forma processual adequada sem diminuição das garantias de defesa (art. 199º, nºs 1 e 2, do CPC), sendo que se não for possível a sanação
da nulidade, o erro na forma do processo determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na
fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição
do réu da instância (cfr. arts. 288º, n.º 1, alínea b), 493º, nºs 1 e 2, e 494º, alínea b), todos do CPC).”
Aplicando o exposto ao caso em análise, o recorrente alega que nunca pretendeu discutir a legalidade da dívida exequenda, nem formulou qualquer pretensão anulatória.
E afigura-se que lhe assiste razão.
Analisando a petição inicial verifica-se, como vimos, que o recorrente invocou a fundamentar
a oposição a ilegitimidade para ser chamado à execução, que constitui fundamento da oposição, nos
termos do estatuído no art. 204º, n.º 1, alínea b), do CPPT.
E, ainda, como alega o recorrente, “A matéria dos artºs 11º a 19º, a apreciar sem prescindir da
matéria dos arts. 1º a 10º, é vertida para a hipótese de se estar a considerar ser o oponente chamado à
execução na qualidade de responsável subsidiário, sem se dar cumprimento ao artº 23º, n.º 4 da LGT.”
“De igual forma, a matéria invocada no artº 20º e ss da p.i. de oposição até final, na mesma relação
de subsidiariedade do alegado nos artsº. 1º a 10º, contende com a discussão da mesma (i)legitimidade
do oponente, não ter sido investido, de direito, como gerente daquela sociedade ou, alguma vez, ter
assumido ou praticados actos que o pudessem indiciar como gerente, de facto, da sociedade”.
Por outro lado, como ficou dito, o recorrente termina a oposição pedindo a extinção da execução.
Por conseguinte, se o recorrente invocou vícios formais foi no pressuposto de estar a deduzir oposição na qualidade de responsável subsidiário, contra o qual havia revertido a execução, por preterição
de formalidades legais do acto de reversão, por não observância do disposto no art. 23º, n.º 4, da LGT.
Constitui jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal (5) que o meio processual adequado
para atacar o despacho de reversão com fundamento em vícios formais do mesmo é a oposição, bem
como para reagir contra o acto de reversão proferido em processo de execução fiscal com fundamento
na falta de pressupostos, de legitimidade, de fundamentação ou outros vícios que o afectem.
Assim sendo, na perspectiva do recorrente, tal como ele gizou a oposição, e tendo em conta o
pedido e a forma como estruturou a causa de pedir, o meio processual é o adequado, pelo que se afigura
não subsistir o alegado erro na forma de processo.
Agora o facto de o meio processual ser idóneo não quer dizer que assista razão ao recorrente e
que a oposição tenha de proceder. Pois já concluímos que assim não pode ser.
Se bem se entende a sentença recorrida, segundo a Mª Juíz “a quo” o recorrente para se defender
de forma eficaz deveria ter usado a Acção Administrativa Especial com vista a obter a anulação ou
declaração de nulidade do despacho (de 5/3/2010), que converteu em reembolsável o subsídio não
reembolsável concedido ao abrigo do mencionado Contrato de Concessão de Incentivos, que esteve
na base da emissão da certidão da dívida exequenda.
Na verdade, sendo o recorrente responsável solidário, nos termos expostos, para discutir se de
facto há ou não incumprimento do contrato de incentivos em causa, a sede própria para se defender seria
no âmbito da discussão da legalidade do despacho que procedeu à rescisão unilateral de tal contrato, e
não em sede de oposição à execução fiscal.
Constitui jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal (vazada, entre outros, nos Acórdãos
de: 14/10/94, proc n.º 18034; 1/6/2011, proc n.º 214/11; e 23 /2/2012, proc n.º 97/12), que respeitando
a dívida exequenda a restituição de quantias recebidas no âmbito de comparticipações do Fundo Social
Europeu, ou de dívidas ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, o meio processual adequado
é a acção administrativa especial a intentar contra o despacho que ordena a reposição ou a restituição
das importâncias indevidamente recebidas.
No mesmo sentido, estando em causa a cobrança coerciva de dívida relativa ao reembolso de um
apoio financeiro, tendo por base certidão emitida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional,
pode ler-se no Acórdão de 23/10/2002, proc n.º 966/02, que sendo tal “despacho contenciosamente
impugnável, nos expressos termos do art. 6º, n.º 2 do Dec-Lei 437/78, de 28 Dez. Pelo que a legalidade
do mesmo despacho teria de ser apreciada na impugnação, não podendo sê-lo em sede de oposição que
não consente tal fase anulatória, a não ser que a “lei não assegure meio judicial de impugnação”, nos
termos da al.h) do mesmo normativo, o que não é o caso como se viu. A sindicância contenciosa de tal
despacho, na oposição à execução, envolveria, assim, apreciação da legalidade da “liquidação”, o que
não é consentido pela dita al.i). Assim, nos casos em que não exista um acto de liquidação propriamente

3487
dito, não deve admitir-se a discussão da sua legalidade quando a lei prevê - aliás, expressamente no
caso - a sua impugnação contenciosa, não podendo, pois, deslocar-se a respectiva sindicância judicial
para o meio processual de oposição à execução.”
Acontece, porém, que uma coisa é o que o recorrente, na óptica da Mmª Juíza “a quo” deveria ter
feito, outra bem diferente foi o meio concretamente utilizado.
E, em relação a este último aspecto, assiste razão ao recorrente quanto à não existência de erro
na forma de processo.
2.2.3. Quanto aos pressupostos da convolação
Acresce que mesmo a admitir-se haver erro na forma do processo de qualquer modo nunca se
poderia enveredar pela convolação.
A convolação da presente oposição à execução fiscal está dependente da verificação de dois
pressupostos, a saber:
a) Que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma processual,
neste caso, oposição à execução fiscal;
b) Que o pedido formulado seja compaginável com a forma de processo adequado, pressuposto
que, no caso concreto, conforme se referiu se verifica.
Justificando-se a convolação por razões de economia processual, torna-se necessário averiguar
se existe no caso algum obstáculo ao prosseguimento da petição na forma processual adequada, designadamente em termos de tempestividade.
A este propósito pode ler-se na sentença recorrida o seguinte:
“O processo de Oposição foi instaurado em 18 de Maio de 2011.
O Oponente foi citado como executado em 20 de Abril de 2011.
Logo, a Acção Administrativa Especial devia ter sido interposta no prazo de três meses, de acordo
com o teor do art. 58º, n.º 2, alínea b) do CPTA, que nos termos do disposto no art. 59º, n.º1 do referido
diploma legal, se conta a partir da data da notificação.
Sucede que, o Oponente não foi notificado do despacho que converteu em reembolsável o subsídio
não reembolsável, como resulta do expediente de fls. 21 a 23 dos autos.
Pelo que, a convolação é possível, uma vez, que a presente Oposição foi apresentada naquele
prazo de três meses”.
Se bem se entende a douta sentença recorrida, a Mmª Juíza “a quo” faz assentar a convolação
no facto de a acção administrativa especial ser tempestiva, por não considerar oponível ao recorrente
a notificação do despacho de fls. 21 a 23 dos autos, uma vez ter sido devolvida a carta que lhe fora
enviada, com indicação dos CTT de “não reclamada”.
Acontece que, mesmo a dar-se como correcto este pressuposto da tempestividade, a convolação
teria sempre de considerar-se impossível em virtude da incompetência absoluta dos Tribunais Tributários para apreciar a questão.
Com efeito, constitui jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal explicitada nos
Acórdãos atrás mencionados que a discussão da ilegalidade das decisões que ordenem a restituição
de quantias indevidamente recebidas no âmbito das comparticipações do Fundo Social Europeu
ou do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, em especial, por os recorrentes não serem
responsáveis pelas dívidas, não é da competência dos tribunais tributários (art. 49º do ETAF), mas
sim dos tribunais administrativos de círculo (art. 44º do ETAF), sendo que a infracção das regras
de competência em razão da hierarquia e da matéria determinam a incompetência absoluta do
tribunal (cfr. o art. 16º do CPPT).
Como a consequência da incompetência absoluta é a absolvição da instância, nos termos do
disposto no art. 288º, n.º 1, alínea a), do CPC, cabe ao recorrente decidir, nos termos do disposto no
art. 289º do CPC, intentar ou não a Acção Administrativa Especial.
Verifica-se, assim, a impossibilidade da convolação, a qual pressupõe não só o erro na forma
do processo utilizado, como sobretudo a possibilidade de continuação da instância e do processo nos
Tribunais Tributários.
Assim sendo, em face do exposto, não é de manter a sentença recorrida que ordena o prosseguimento da oposição como Acção Administrativa Especial, que neste aspecto deve ser revogada.
Termos em que, tudo visto e ponderado, deve ser confirmada a sentença recorrida na parte em
que julgou improcedente a oposição judicial, ainda que com distinta fundamentação, e revogar-se no
segmento que ordena a convolação.
Nesta sequência, não assistindo razão ao recorrente quanto ao erro de julgamento assacado à
sentença recorrida quanto à improcedência da oposição, deve ser negado provimento ao presente
recurso.
III- DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em conferência, confirmar a sentença recorrida na parte em que julga pela improcedência
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da oposição, negando-se, nesta sequência, provimento ao recurso, e revogar a sentença recorrida na
parte em que determina o prosseguimento do processo como Acção Administrativa Especial.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e Comentado, Áreas
editora, 6ª ed., Vol. IV, anotação 23 h) ao art. 279º, p. 369, e Acórdão do STA de 7/3/2012, proc n.º 175/2012.
(2) Cfr., entre outros, os Acórdãos do STA de 23/10/2002, proc n.º 966/02; de 1/6/2011, proc n.º 214/11 e, mais recentemente, o Acórdão de 27/2/2012, proc n.º 97/12.
(3) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas editora, Lisboa, 2011, Anotação ao art. 204º,
p. 452.
(4) Cfr. neste sentido, entre outros, os Acórdão do STA de 2873/2012, proc n.º 1145/11, e de 29/2/2012, proc n.º 1161/2011.
(5) Cfr. os Acórdão do STA de: 28 de Março de 2012, proc n.º 953/11, 16 de Novembro de 2011, proc n.º 681/11; e,
recentemente, o Acórdão de10 de Outubro de 2012, proc n.º 702/12, com indicação de vasta jurisprudência.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Reclamação graciosa. Avaliação fiscal. Fixação do valor patrimonial.
Sumário:
I — De acordo com o disposto nos artºs 77º do CIMI e 134º do CPPT, do resultado
das segundas avaliações cabe impugnação judicial, a deduzir no prazo de 90 dias
após a sua notificação ao contribuinte, podendo esta ter como fundamento qualquer ilegalidade, designadamente a errónea quantificação do valor patrimonial
tributário do prédio.
II — Se em vez de impugnação judicial o interessado deduziu previamente reclamação
graciosa ao abrigo do artº 68º e segs. do CPPT, e a Administração Tributária
indeferiu esta reclamação com fundamento em inadequado meio de defesa, a
reclamação é irrelevante para efeitos de contagem do prazo referido no número anterior, uma vez que a lei a não prevê como condição do exercício da
impugnação.
III — Deste modo, se a impugnação veio a ser apresentada na sequência do indeferimento
daquela reclamação para além do prazo de 90 dias referidos no n.º 1 do artº 134º
do CPPT, aquela é extemporânea.
Processo n.º 716/12-30.
Recorrente: Jardins de França — Empreendimentos Imobiliários, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
Jardins de França — Empreendimentos Imobiliários, S.A N.I.P.C. 500 606 447, com sede na
Rua General Norton de Matos, n.º 74 deduziu impugnação judicial contra:
- o acto que fixou o valor patrimonial tributário (em diante V.P.T.), praticado no âmbito da segunda
avaliação do imóvel identificado como fracção “FK” do prédio constituído em regime de propriedade
horizontal sito na Rua Vitorino Nemésio, Cedofeita, Porto, e inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 11585.
Por sentença de 16 de Abril de 2012, o TAF do Porto, julgou procedente a excepção de intempestividade, absolvendo a Fazenda Pública do pedido.
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Reagiu a ora recorrente interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes
conclusões:
01. Vem o presente recurso interposto da Sentença proferida pelo Tribunal a quo que declarou a
caducidade do direito de acção e, consequentemente, absolveu a Fazenda Pública do pedido, pelo que
o thema decidendum é a verificação, ou não, da apontada questão prévia da tempestividade da acção.
02. O presente processo judicial tem em mira o acto que fixou o valor patrimonial tributário praticado no âmbito da segunda avaliação do imóvel identificado como fracção “FK” do prédio inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 11585 e, bem assim, a decisão que indeferiu o recurso hierárquico
interposto da decisão de indeferimento da reclamação graciosa que lhe precedeu.
03. Da acordo com o raciocínio que subjaz à Sentença em recurso à impugnante, ora recorrente,
estava vedada a possibilidade de, perante o acto de fixação de valor patrimonial, se socorrer da via
graciosa, vale por dizer, que tal acto não comporta sindicância e controlo da legalidade através de
reclamação graciosa e posterior recurso hierárquico.
04. Envereda, assim, a Sentença recorrida por uma visão judiciária da relação que o cidadão contribuinte deve ter com e Estado Fisco, ainda que tal importe e signifique, como significa, o aumento
das pendências judicias e os encargos associados, onerando tanto o Estado como o Contribuinte.
05. É convicção da recorrente que a Sentença a quo fez uma interpretação errada do n.º 1 do
artigo 77º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.
06. Em concreto o que é decisivo saber é se a norma citada impede OU NÃO o recurso às vias
graciosas, perante ilegalidade detectada no apuramento do Valor Patrimonial Tributário em sede de
segunda avaliação.
07. Sendo que, concluindo-se que tal norma não restringe o direito do contribuinte à via graciosa,
ter-se-á de reconhecer que a Sentença a quo andou mal ao decretar a caducidade da impugnação.
08. Isto porque, considerando-se legal a reacção da Impugnante à decisão do Chefe de Finanças
do Porto 5 que manteve o V.P.T. através da apresentação de reclamação graciosa, e tendo em conta que
quer a reclamação graciosa, quer o recurso hierárquico quer a impugnação que lhes sucederam foram
deduzidas dentro dos prazos legalmente estatuídos para o efeito — conforme resulta do probatório,
09. deverá inexoravelmente concluir-se que não subsistem razões para a decisão pela caducidade
tomada na Sentença recorrida, assim procedendo o presente recurso.
10. É certo que o art. 77º, do CIMI, em obediência ao Principio Constitucional da “Tutela Jurisdicional Efectiva”, vem estabelecer — de modo inequívoco — a possibilidade do contribuinte reagir
contenciosamente (e autonomamente) contra os actos de fixação de valores patrimoniais.
11. Porém, ao contrário do que sustenta a Sentença recorrida, este preceito não limita o modelo de
reacção dos contribuintes interessados à impugnação judicial, apenas fixando o entendimento de que
as decisões de fixação do VPT podem directamente ser objecto de impugnação judicial.
12. Pois, se outro fosse o entendimento pretendido pelo legislador, certamente que, de um modo
expresso, teria limitado o modelo de aferição da legalidade à impugnação judicial, como ocorre noutros
exemplos do direito processual tributário (vide art. 129º n.º 7 do CIRC, 24º, nº2 do D.L. 51/95, de 20.3),
13. Contrariamente, no caso vertente, o legislador não excluiu a possibilidade de o contribuinte
interessado vir a deduzir Reclamação Graciosa do acto de fixação do VPT, mas apenas consignou que
tal acto era susceptível de Impugnação Judicial directa — solução que, de resto, se encontra em perfeita
sintonia com os Princípios Gerais subjacentes ao Ordenamento Jurídico-Fiscal.
14. Acresce ainda que como pressuposto para o recurso aos Tribunais, estabelece o artigo 86º
n.º 2 que: “A impugnação da avaliação directa [justamente o caso de fixação do VPT] depende do
esgotamento dos meios administrativos previstos para a sua revisão”.
15. Assim, a circunstância de o art. 77º do CIMI referir expressamente que da decisão de fixação
do VPT cabe Impugnação Judicial, não exclui a possibilidade do contribuinte optar, previamente, pela
Reclamação Graciosa.
16. É o que resulta da interpretação facial do art. 77º, dos Princípios Gerais do Ordenamento
Fiscal e da interpretação sistemática, pois, como se referiu, nos casos em que o legislador quis excluir
a Reclamação Graciosa da esfera dos, inequivocamente fixou esta limitação.
17. A Sentença a quo violou, eventualmente entre outros, o artigo 77º do CIMI.
Nestes termos, e nos melhores de direito que V. Exas. suprirão, deverá ser revogada a Sentença a quo
e substituída por outra que determine o prosseguimento do processo, assim se fazendo a habitual Justiça.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Foram colhidos os vistos legais.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto, exarada a fls. 37/43, em 16 de Abril de 2012.
A sentença recorrida absolveu a Fazenda Pública do pedido nos autos de impugnação judicial
deduzida contra o indeferimento de recurso hierárquico interposto da reclamação graciosa, por
sua vez deduzida do acto de fixação, em segunda avaliação de VPT ao imóvel inscrito na matriz
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urbana da freguesia de Cedofeita, Porto, sob o artigo 11585 -FK, no entendimento de que se mostra
caducado o direito de impugnar pelo decurso do prazo legal de 90 dias contados da notificação
do acto de fixação do VPT.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 63/66, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-A/1 do CPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
Não houve contra-alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A questão controvertida é saber se do acto de fixação de valores patrimoniais o contribuinte pode
usar os meios graciosas de impugnação (reclamação graciosa/recurso hierárquico), ou, tão-somente,
a impugnação judicial.
Vejamos.
Nos termos do estatuído no artigo 77.º/1 do CIMI “Do resultado das segundas avaliações cabe
impugnação judicial, nos termos definidos no Código de Processo e de Procedimento Tributário”.
Por sua vez, por força do disposto no artigo 134.º/1/7 do CPPT, “Os actos de fixação de
valores patrimoniais podem ser impugnados, no prazo de 90 dias após a sua notificação ao contribuinte, com fundamento em qualquer ilegalidade” “A impugnação referida neste artigo não
tem efeito suspensivo e só poderá ter lugar depois de esgotados os meios graciosos previstos no
procedimento de avaliação”.
Como muito bem refere a sentença recorrida, da leitura conjugada dos citados normativos e atento
o elemento literal, resulta que se o contribuinte pretender impugnar o VPT fixado em segunda avaliação, apenas pode lançar mão do meio contencioso de impugnação judicial e já não do meio gracioso
de reclamação graciosa/recurso hierárquico, e que a necessidade de esgotamento dos meios graciosos
em momento prévio ao recurso à via judicial se refere aos meios graciosos previstos no procedimento
de avaliação, concretamente à segunda avaliação (artigo 76.º do CIMI) e não à reclamação graciosa/
recurso hierárquico.
Nos termos do artigo 68.º do CPPT o procedimento de reclamação graciosa visa a anulação total
ou parcial dos actos tributários, por iniciativa do contribuinte.
Ora, para efeitos de reclamação graciosa são actos tributários, apenas, os actos de liquidação dos
tributos, os actos de fixação da matéria tributável, quando não houver lugar a liquidação, os actos de
autoliquidação (artigo 133.º/1 do CPPT), de retenção na fonte (artigo 132.º/3 do CPPT) e de pagamento
por conta (artigo 133.º/2 do CPPT). ¹ (Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e
comentado, 6.ª edição 2011, I volume, página 627, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)
Como refere o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa ² (CPPT citado, volume II, página 438.)
“A reclamação graciosa, que é meio adequado para impugnar administrativamente «actos tributários»
(art. 68.º, n.º 1, do CPPT), não pode ser utilizada para impugnar actos de fixação de valores patrimoniais,
que, são «actos em matéria tributária» e não «actos tributários».
A inviabilidade de utilização de reclamação graciosa justificar-se-á por este meio procedimental,
como a generalidade dos meios de impugnação administrativa, estarem vocacionados para autocontrole
da Administração Tributária, concretizando o dever de reapreciação da legalidade dos seus próprios
actos e correcção de eventuais ilegalidades, que é corolário do dever de actuar em consonância com o
princípio da legalidade na prossecução do interesse público (art. 55.º da LGT).
Relativamente aos actos de fixação de valores patrimoniais, está-se perante actos praticados por
entidades autónomas e não actos praticados pela administração tributária, pelo que não se está perante
situações em que possa ocorrer autocontrole da legalidade pela administração tributária”.
Também a jurisprudência do STA vai no sentido da inviabilidade da utilização da reclamação graciosa
para impugnar actos de fixação de valores patrimoniais. ³ (Acórdão de 12 de Janeiro de 2011-P. 0758/10,
citado na sentença recorrida e disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)
A recorrente dispunha, pois, de 90 dias contados da notificação do acto de liquidação (artigo 134.º/1
do CPPT) para deduzir impugnação judicial.
Tal prazo tem natureza substantiva, contando-se nos termos do estatuído no artigo 279.º do C.
Civil, por força do disposto no artigo 20.º/1/ do CPPT.
Conforme resulta do probatório a recorrente foi notificada do acto de fixação do valor patrimonial
em 21 de Julho de 2006.
A petição de impugnação judicial deu entrada em juízo em 22 de Janeiro de 2008.
A impugnação judicial é, pois, manifestamente, intempestiva.
Mostra-se, inexoravelmente, caducado o direito de impugnar o acto de fixação do valor patrimonial do imóvel em causa.
A sentença recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação do direito à factualidade apurada,
pelo que não merece censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se
a sentença recorrida na ordem jurídica.
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2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em 06/01/2006, o imóvel identificado como fracção “FK” do prédio constituído em regime
de propriedade horizontal sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 68 da freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11585-FK, foi avaliado, tendo sido fixado o
V.P.T. de € 1.072.890,00.
Por acordo das partes e cfr fls 40 e 41 do PA apenso aos autos
B) Em 24/02/2006, a Impugnante requereu uma segunda avaliação do imóvel, que foi realizada
em 29/06/2006.
Fls. 14, 15, 33 a 36 e 42 a 44 do P.A. apenso aos autos.
C) Em 04/07/2006 foi proferida decisão pelo Chefe do Serviço de Finanças do Porto 5, que manteve
o V.P.T. em € 1.072.890,00, comunicada à Impugnante por ofício recebido em 21/07/2006.
Por acordo das partes e cfr fls 42 a 44 do P.A. apenso aos autos.
D) Em 18/12/2006, a Impugnante apresentou reclamação graciosa da decisão referida na alínea anterior, que foi indeferida por despacho do Chefe do Serviço de Finanças do Porto 5 proferido em
06/07/2007, remetido à Impugnante pelo ofício n.º 8844 de 09/07/2007, por carta registada com aviso
de recepção assinado em 11/07/2007.
Fls 3, 47 e 48 do “Processo de Reclamação Graciosa” apenso aos autos.
E) Em 27/07/2007, a impugnante apresentou recurso hierárquico da decisão de indeferimento
da reclamação graciosa referida na alínea anterior.
Fls 49 do Processo de Reclamação Graciosa” apenso aos autos.
F) O recurso hierárquico foi indeferido por despacho de 23/10/2007 da Subdirectora Geral da
Direcção de Serviços de Avaliações, remetido à Impugnante pelo ofício n.º 0213 de 07/01/2008, por
carta registada com aviso de recepção assinado em 09/01/2008.
Fls 76, 81 e 82 do “Processo de Reclamação Graciosa” apenso aos autos.
G) Em 22/01/2008 deu entrada a presente impugnação.
Cfr carimbo aposto no rosto da PI. a fls 2 dos autos.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF do Porto, julgou procedente a excepção da intempestividade invocada, absolvendo a Fazenda Pública do pedido, por entender que (destacam-se apenas os trechos mais
relevantes da decisão:
“Jardins de França — Empreendimentos Imobiliários, S.A N.I.P.C. 500 606 447, com sede
na Rua General Norton de Matos, n.º 74 veio deduzir impugnação judicial contra:
- o acto que fixou o valor patrimonial tributário (em diante V.P.T.), praticado no âmbito da segunda
avaliação do imóvel identificado como fracção “FK” do prédio constituído em regime de propriedade
horizontal sito na Rua Vitorino Nemésio, Cedofeita, Porto, e inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 11585; e
- a decisão que indeferiu o recurso hierárquico interposto da decisão de indeferimento da reclamação graciosa da segunda avaliação.
Arguiu, em síntese, que:
i) é legítimo o recurso da Impugnante à tutela administrativa, não sendo de acolher o entendimento
da Administração Tributária (em diante A.T.) que indeferiu a reclamação graciosa e o recurso hierárquico
por entender que, da segunda avaliação de um imóvel, apenas cabe impugnação judicial directa;
ii) o V.P.T. fixado em € 1.072.890,00 revela-se excessivo, desajustado e iníquo, tendo ocorrido
erro na fixação do mesmo (…)
Conclui pela procedência da impugnação, peticionando a declaração de ilegalidade do V.P.T.
fixado em € 1.072.890,00 e a sua substituição pelo valor patrimonial de € 729.565,20 ou, caso assim
não se entenda, a declaração de ilegalidade do acto de fixação do V.P.T. promovido pela A.T. em sede
de segunda avaliação, ordenando-se uma nova avaliação.
(…) Tendo sido suscitada excepção que, a proceder, obsta ao conhecimento do mérito, foi dada
vista ao Ministério Público, que emitiu o parecer inserto a fls. 28 e 29 dos autos, considerando que
“… sendo o acto de avaliação um acto destacável em relação ao acto final de liquidação, dela cabe
apenas impugnação judicial…, não podendo ser objecto de reclamação graciosa…” concluindo ainda
que “…no caso dos autos, a impugnação judicial foi apresentada depois do prazo legal.”
(…) In casu, sendo a excepção de intempestividade de conhecimento oficioso e tendo mesmo
sido suscitada pela Fazenda Pública, deve o Tribunal decidir previamente esta questão, porquanto a
mesma, caso proceda, obsta ao conhecimento do mérito da causa.
Cumpre analisar e decidir.
Na contestação apresentada, a Fazenda Pública suscitou a questão da intempestividade da impugnação, em virtude de considerar que esta foi interposta para além do prazo de 90 dias contados da
notificação do acto de fixação do V.P.T.
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Ademais, arguiu ainda que, quer a reclamação graciosa, quer o recurso hierárquico são meios
processuais impróprios para reagir contra o resultado da segunda avaliação do imóvel, porquanto deste
apenas cabe impugnação judicial, entendimento que foi secundado pelo Ministério Público.
Diversamente, defende a impetrante a legitimidade do recurso aos meios de tutela administrativa, entendendo que o facto de o artigo 77.º do C.I.M.I. referir expressamente que da decisão de fixação do V.P.T. cabe
impugnação judicial não exclui a possibilidade do contribuinte optar, previamente, pela reclamação graciosa.
Vejamos a quem assiste razão.
Da análise da petição inicial, verifica-se que a impetrante pretende impugnar duas decisões — a
decisão do Chefe do Serviço de Finanças 5 que fixou, na sequência da segunda avaliação, o V.P.T. do
imóvel em € 1.072.890,00 e a decisão de indeferimento do recurso hierárquico (apresentado na sequência
da improcedência da reclamação graciosa).
Perscrutada a petição resulta evidente que a impetrante contesta o valor patrimonial atribuído,
pretendendo reagir contra o acto de fixação do V.P.T. ou seja, contra o resultado da segunda avaliação,
por alegado erro na quantificação do valor.
A este respeito, dispõe o n.º 1 do artigo 77.º do C.I.M.I. que “Do resultado das segundas avaliações
cabe impugnação judicial, nos termos definidos no Código de Procedimento e de Processo Tributário.”,
acrescentando o artigo 134.º do C.P.P.T., no seu n.º 1, que “Os actos de fixação dos valores patrimoniais
podem ser impugnados, no prazo de 90 dias após a sua notificação ao contribuinte, com fundamento em
qualquer ilegalidade.” e no n.º 7 que “A impugnação referida neste artigo não tem efeito suspensivo e
só poderá ter lugar depois de esgotados os meios graciosos previstos no procedimento de avaliação.”
Da leitura conjugada destes normativos e atento o elemento literal resulta que, em caso de discordância com a determinação do valor patrimonial de um imóvel, ou seja, pretendendo o contribuinte
reagir contra o resultado da segunda avaliação de um imóvel, apenas pode lançar mão da impugnação
judicial e não da reclamação graciosa prevista nos artigos 68.º e seguintes do C.P.P.T., ressaltando ainda
à evidência que a necessidade de esgotamento dos meios graciosos em momento prévio ao recurso à via
judicial (a que alude o n.º 7 do artigo 134.º do C.P.P.T.) refere-se aos meios administrativos previstos no
procedimento de avaliações, concretamente à segunda avaliação (nos termos do artigo 76.º do C.I.M.I.)
e não à reclamação graciosa ou ao recurso hierárquico.
Diferente entendimento não se afigura legalmente viável, perante a presunção de que o legislador
consagrou a solução mais acertada e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (n.º 3 do
artigo 9.º do CC.).
Adicionalmente, sempre se dirá que tem sido este o entendimento doutrinal e jurisprudencialmente
seguido.
De facto, Jorge Lopes de Sousa refere que “A reclamação graciosa, que é meio adequado para
impugnar administrativamente «actos tributários» (art. 68.º. n.º 1, do CPPT), não pode ser utilizada
para impugnar actos de fixação de valores patrimoniais, que são «actos em matéria tributária» e não
«actos tributários».
A inviabilidade de utilização de reclamação graciosa justificar-se-á por este meio procedimental,
como a generalidade dos meios de impugnação administrativa, estarem vocacionados para autocontrole
da Administração Tributária, concretizando o dever de reapreciação da legalidade dos seus próprios
actos e correcção de eventuais ilegalidades, que é corolário do dever de actuar em consonância com
o princípio da legalidade na prossecução do interesse público (art. 55.º da LGT).
Relativamente aos actos de fixação de valores patrimoniais, está-se perante actos praticados por
entidades autónomas [como são, designadamente, as comissões previstas para avaliações no âmbito
do IMI (arts. 56.º a 70.º do CIMI)..] e não actos praticados pela administração tributária, pelo que
não se está perante situações em que possa ocorrer autocontrole da legalidade pela administração
tributária.” ² (Jorge Lopes de Sousa, in “Código de Procedimento e de Processo Tributário”, Volume II,
6.ª Edição, 2011, Áreas Editora, página 438.)
Também as instâncias superiores têm-se pronunciado neste sentido, sendo de realçar o Acórdão
do S.T.A., de 12/01/2011, proferido no processo n.º 0758/10, que num caso semelhante ao presente
afirmou que:
“I — De acordo com o disposto nos artigos 77º do CIMI e 134º do CPPT, do resultado das segundas avaliações cabe impugnação judicial, a deduzir no prazo de 90 dias após a sua notificação
ao contribuinte, podendo esta ter como fundamento qualquer ilegalidade, designadamente a errónea
quantificação do valor patrimonial tributário do prédio.
II — Se em vez de impugnação judicial o interessado deduziu previamente reclamação graciosa ao
abrigo do artº 68.º e segs. do CPPT, e a Administração Tributária indeferiu esta reclamação com fundamento em inadequado meio de defesa, a reclamação é irrelevante para efeitos de contagem do prazo
referido no número anterior, uma vez que a lei a não prevê como condição do exercício da impugnação.
III — Deste modo, se a impugnação veio a ser apresentada na sequência do indeferimento daquela reclamação para além do prazo de 90 dias referidos no n.º 1 do artigo 134º do CPPT, aquela é
extemporânea. (…)”
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Na esteira do exposto, a interpretação que a impetrante postula, para além de não ter na letra do
normativo um mínimo de correspondência, não se mostra, de todo, consentânea nem com o espírito da
lei nem com o entendimento perfilhado pela doutrina e jurisprudência.
Destarte, assente que o único meio de reacção contra o resultado da segunda avaliação é a
impugnação judicial e que o prazo para a sua apresentação corresponde a 90 dias a contar da data
da sua notificação, afigura-se agora necessário determinar se, no caso sub judice, o mesmo se mostra
(ou não) cumprido, não podendo ser olvidado que, pelas razões expendidas, a notificação da decisão
do recurso hierárquico não possui qualquer efeito sobre o cômputo do mesmo, sendo irrelevante.
Ora, resulta do cotejo da matéria assente que a Impugnante foi notificada do acto de fixação do
V.P.T. em 21/07/2006 (cfr. alínea C) dos factos provados) e que apresentou a presente impugnação em
22/01/2008 (alínea G)), ou seja, um ano e meio depois de ter sido notificada.
Assim, e sem necessidade de mais considerações, urge concluir que o prazo se mostra manifestamente excedido, sendo a presente impugnação extemporânea.
Face ao exposto, considero verificada a invocada caducidade do direito a interpor a presente
acção, a qual obsta ao prosseguimento dos autos, com a consequente absolvição da Fazenda Pública
do pedido e manutenção do acto impugnado na ordem jurídica.
Demonstrada a procedência da excepção invocada, queda prejudicado o conhecimento das demais
questões suscitadas, nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do C.P.C. ex vi alínea e) do artigo 2.º do C.P.P.T..
3. Decisão
Nos termos e com os fundamentos expostos, julgo procedente a excepção da intempestividade,
absolvendo a Fazenda Pública do pedido.”
DECIDINDO NESTE STA
QUESTÃO A DECIDIR
A questão suscitada pela Recorrente resume-se, a saber se, no caso dos autos, podia ser deduzida
reclamação graciosa previamente à dedução da impugnação com vista à impugnação do resultado da
segunda avaliação de um imóvel. Ou dito de outro modo se o artº 77º n.º 1 do CIMI impede ou não o
recurso às vias graciosas de reclamação graciosa e recurso hierárquico do indeferimento da mesma.
Como resulta do probatório, cabe destacar que por escritura pública celebrada em 14/06/2005, a
ora Recorrente alienou a fracção autónoma designada pela letra “FK” do artigo 11585.
Uma vez que esta era a primeira transmissão do imóvel na vigência do CIMI, procedeu-se à primeira avaliação, tendo a Administração Tributária atribuído o Valor Patrimonial Tributário (VPT) da
fracção de € 1.072.890,00, o qual foi confirmado em segunda avaliação.
Nesta sequência, a Recorrente inconformada com a decisão, decidiu apresentar reclamação graciosa nos termos do artigo 68.º do CPPT.
A reclamação em apreço foi indeferida por se ter considerado que este não era o meio próprio
para contestar o resultado da segunda avaliação.
Reagiu a contribuinte com interposição de recurso hierárquico, com base em similar motivação,
tendo este sido também indeferido.
Finalmente, em 21/01/2008, deu entrada a presente impugnação judicial, onde se conclui que
“Nestes termos, e nos melhores de direito que V. Exas. suprirão, deverá ser revogada a Sentença a quo e
substituída por outra que determine o prosseguimento do processo, assim se fazendo a habitual Justiça”.
Com a presente impugnação judicial a recorrente visa, desde logo, a declaração de ilegalidade do
Valor Patrimonial Tributário fixado na 2ª avaliação.
A determinação do valor patrimonial dos prédios urbanos resulta da expressão contida no artigo 38º CIMI.
De acordo com o estatuído no art.º 54.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), os actos de avaliação são actos destacáveis, susceptíveis de impugnação autónoma e própria,
devendo os vícios neles contidos apenas serem conhecidos na impugnação da decisão final que neles
for tomada, salvo quando se tratem de actos imediatamente lesivos dos direitos do contribuintes ou
quando a lei dispuser em sentido diverso.
Os actos destacáveis são aqueles que, embora inseridos no procedimento tributário e anteriores
à decisão final, a condicionam irremediavelmente, justificando-se que sejam impugnados por forma
autónoma, sendo que em regra, apenas ocorrerá quando esteja expressamente prevista na lei.
Entre esses actos em que a lei dispõe em sentido contrário ao do princípio da impugnação unitária
figuram os relativos às avaliações dos prédios, nos termos do disposto no art.º 77.º do CIMI, aprovado pelo
art.º 2.º, n.º1 do Dec-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, com entrada em vigor em 1.12.2003, por força
do seu art.º 32.º, n.º1, que expressamente dispõe que do resultado da segunda avaliação cabe impugnação
judicial com o fundamento em qualquer ilegalidade de que a mesma possa padecer, nos termos do disposto
no CPPT, designadamente por errónea quantificação do valor patrimonial tributário do prédio avaliado.
Sobre o princípio da impugnação unitária vide Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento
e de Processo Tributário, anotado, 4ª edição. Ali expendeu: “(…) no contencioso tributário vigora o
princípio da impugnação unitária, nos termos do qual só há impugnação contenciosa do acto final do
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procedimento, que afecta imediatamente a esfera patrimonial do contribuinte, fixando a posição final
da administração tributária perante este, definindo os seus direitos ou deveres”.
As normas dos art.ºs 97.º, n.º1, alínea f) e 134.º n.º 1 do CPPT, dispõem que dos actos de fixação dos valores patrimoniais cabe impugnação a deduzir no prazo de 90 dias a contar da data da sua
notificação ao contribuinte, com fundamento em qualquer ilegalidade, em sintonia aliás, com a norma
do art.º 86.º, n.º1 da LGT, que dispõe que a avaliação directa é, nos termos da lei, susceptível de impugnação contenciosa directa. Nos termos do n.º 7 do artº 134º do CPPT, a impugnação referida neste
artigo não tem efeito suspensivo e só poderá ter lugar depois de esgotados os meios graciosos previstos
no procedimento de avaliação (sublinhado nosso).
Os recorrentes questionam este tribunal, sobre se a reclamação graciosa prevista nos artºs 68º e
segs. do CPPT pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para a impugnação judicial,
e bem assim, se podem fazer-se valer desta - como fizeram - previamente à dedução da impugnação.
No seu modo de ver o artº 77º do CIMI não exclui a possibilidade de o contribuinte optar previamente
pela reclamação graciosa o que afirma estar em consonância com o artº 86º n.º 2 da LGT.
Quid Juris?
Cremos que a resposta é negativa pelos seguintes motivos:
É sabido que uma segunda avaliação, implica a prática de um acto administrativo com o mesmo
objecto da primeira, a qual revogará, por substituição, ou confirmará o acto administrativo que consubstancia a primeira avaliação, pelo que é, funcionalmente, um meio administrativo para a revisão desta.
E, nos termos do artigo 68.º do CPPT, o procedimento de reclamação graciosa visa a anulação
total ou parcial dos actos tributários, (sublinhado nosso) por iniciativa do contribuinte.
Conforme referiu o digníssimo EMMP, citando para o efeito o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de
Sousa, “para efeitos de reclamação graciosa são actos tributários, apenas, os actos de liquidação dos
tributos, os actos de fixação da matéria tributável, quando não houver lugar a liquidação, os actos de
autoliquidação (artigo 133.º/1 do CPPT), de retenção na fonte (artigo132.º/3 do CPPT) e de pagamento
por conta (artigo 133.º/2 do CPPT)”. ¹ (Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e
comentado, 6.ª edição 2011, I volume, página 627, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)
Também por força do preceituado no n.º 2 do art. 86.º da LGT, que estabelece que “a impugnação
da avaliação directa depende do esgotamento dos meios administrativos previstos para a sua revisão”,
se deverá concluir que a impugnação contenciosa não pode ter lugar antes de esgotada essa possibilidade
de alteração do conteúdo da primeira avaliação, por via administrativa pois este preceito refere-se à
necessidade de requerer 2ª avaliação como condição de impugnabilidade do valor patrimonial tributário.
O acórdão deste STA de 12/01/2011, tirado no recurso 0758/10 abordou a mesma questão e
pronunciou-se nos termos já expressos na sentença de 1ª Instância. Concordamos também com a
fundamentação do mesmo constante para a qual se remete, designadamente quando afirma: (…) Com
efeito, as normas acima referidas (artº 77º do CIMI e 134º do CPPT) estabelecem um meio especial
de reacção judicial contra ilegalidades da avaliação, do qual está afastada a Administração Tributária.
E bem se compreende que assim seja, já que uma segunda avaliação de imóvel urbano tanto pode ser
requerida pelo sujeito passivo, como por uma câmara municipal, como pelo chefe de finanças (artº 76º
do CIMI). Deste modo, não faria depois sentido que a Administração Tributária viesse apreciar um acto
praticado a seu pedido ou de terceiros, mas relativamente ao qual se exige a sua imparcialidade.
Pelo exposto, podemos dizer que a recorrente (impugnante) não podia impugnar logo a 1ª avaliação
devendo reclamar da mesma e que em caso de discordância com o resultado da 2ª avaliação, devia ter
deduzido logo impugnação judicial no tribunal tributário competente, não lhe sendo permitido reclamar
desta segunda avaliação por este acto ter já força bastante para originar/determinar uma liquidação e ser
praticado por uma entidade autónoma (comissão prevista para avaliação no âmbito do IMI -artºs 56º a
60º do CIMI-) e não um acto praticado pela administração tributária, pelo que não se está perante uma
situação em que possa ocorrer autocontrole da legalidade pela administração tributária (neste sentido
vide J. Lopes de Sousa in CPPT anotado e comentado 2011, vol 2 pag.438 nota 10 ao artº 134º).
Não sendo admissível a reclamação graciosa para atacar actos de fixação de valores patrimoniais
a sua indevida apresentação não pode sustentar uma ampliação do prazo previsto no artº 134º n.º 1 do
CPPT pelo que a dedução de impugnação em 22/01/2008 (considerados também os demais elementos
do probatório), se mostra extemporânea, sendo de confirmar a sentença que assim decidiu.
4-DECISÃO
Face ao expendido, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo da Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Requisitos.
Sumário:
I — O recurso de revista excepcional previsto no art.º 150.º do CPTA só é admissível
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista
de importância fundamental.
II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para
reapreciar a questão de saber se a prova documental que decorre da escritura
pública de transmissão da propriedade de imóvel junta aos autos pode ser afastada por prova testemunhal para efeitos de tributação de mais-valias quanto aos
ganhos obtidos na alienação do bem imóvel.
Processo n.º 725/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria da Conceição Guerreiro Martins.
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 interpõe o presente recurso de revista excepcional, ao abrigo do
disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que
negou provimento ao recurso jurisdicional que, por sua vez, havia interposto da sentença que julgara
procedente a impugnação judicial que MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO MARTINS deduziu
contra o acto de liquidação de IRS e juros compensatórios do ano de 2002.
1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de determinar se, constando dos autos prova documental - escritura pública - que se reputa como a única capaz de atestar a transmissão da propriedade do imóvel nos termos
em que aí é referido, a mesma pode ser afastada por prova testemunhal, relativamente a matéria de
âmbito tributário, tributação como mais-valias, em IRS, dos ganhos decorrentes da alienação de um
bem imóvel, verificam-se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA,
nos termos do art. 150º do CPTA.
B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular,
decorrendo da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num
número indeterminado da casos futuros.
C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na força probatória de
documento autêntico para fazer repercutir o imposto devido ao Estado pelos ganhos obtidas com a
transmissão da propriedade do imóvel, mas também, na igual pertinência da questão de o Tribunal “a
quo” ter valorado outra prova, que não aquela, designadamente, a testemunhal, para lhe atribuir um valor
probatório superior, como sendo questões susceptíveis de requerer uma apreciação por parte do STA,
tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.
D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria
acerca da qual é necessário clarificar o quadro legal aplicável a estes casos, de prova documental - escritura pública, versus prova testemunhal, para determinar qual delas tem força probatória superior,
sendo certo que a resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e
eventuais casos futuros, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia
do STA, uniforme aplicação do direito
E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito,
uma errada interpretação e aplicação da lei, art. 10º n.º 1, alínea a) do CIRS e arts. 363º, 364º, 371º e
393º e 394º, todos do Código Civil, aos factos, pelo que, não se deve manter.
F) Na verdade, o entendimento de que a escritura pública não corresponde à realidade ao dela
constar que a impugnante recebeu a quantia x, subverte os princípios da prova constantes dos artigos do
Código atrás referenciados.
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G) Antes de mais, a escritura publica atesta, também, contrariamente ao que entende o Tribunal “a
quo” que os outorgantes intervieram no negócio e dele retiraram as constantes vantagens patrimoniais,
isto é, que o outorgante vendedor recebeu a verba aí referida, cfr. art. 371º n.º 1 do CC.
H) Por outro lado, para infirmar tudo quanto consta da escritura não só tem que se levantar um
incidente de falsidade, cfr. art. 372º do CC, e não interessa qualquer falsidade, veja-se o n.º 3 do mesmo
artigo, só se essa falsidade for evidente em face dos sinais exteriores do documento, como também, só
pode haver lugar a uma rectificação pelas própria partes.
I) Em segundo lugar, desrespeitou o Tribunal “a quo” o art. 364º do CC, porquanto, na prática,
substituiu a prova exigida, no caso, por lei, ou seja, documento autêntico, por uma prova com força
probatória inferior, isto é, prova testemunhal, com o que, evidentemente, contrariamente à lei, atribuiu
a este último tipo de prova um valor probatório superior ao da prova documental.
J) Finalmente, não obstaculizará a este entendimento o facto de existir uma procuração com poderes especiais, uma vez que, contrariamente ao que deliberaram os Mmºs Desembargadores, face à
escritura pública onde é referido expressamente que quem recebeu o preço foi a então impugnante e não
o seu procurador, não se pode atribuir valor mais elevado à prova testemunhal que àquele que consta
da própria escritura, para concluir que quem recebeu o preço foi outra pessoa - o procurador.
K) E, existindo uma realidade jurídica com evidente força probatória plena, desconhecendo-se
prova com igual força que a contrarie, está a AI completamente legitimada a tributar o ganho que nos
termos da lei; está sujeito a imposto.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V Exas., deve ser admitido o presente recurso de
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando-se o Acórdão
recorrido, com todas as legais consequências.
1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público entendeu não se pronunciar 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 art9º nº2 CPTA (art. 146º nº1 CPTA 2ºsegmento).».
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível
no âmbito do contencioso tributário.
2. Segundo o disposto no 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 n.º 5 do referido
preceito legal.
Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA 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.
Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso,
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.
Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada,
não perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo,
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação
para ultrapassar os limites da situação singular.
Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia,
e verificar-se-á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Já a relevância social fundamental verificar-se-á quando estiver em causa um caso que apresente
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes
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envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos,
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há-de resultar
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente
e/ou contraditória, impondo-se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais,
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando-se objectivamente útil a intervenção
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, 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, pois que para
isso existem os demais recursos, ditos ordinários.
Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
A questão que a Fazenda Pública, ora Recorrente, pretende dirimir com esta revista é a de saber se na impugnação das mais-valias liquidadas ao alienante de imóvel pelos ganhos obtidos com a
transmissão da propriedade desse bem, pode a prova que emerge da respectiva escritura pública, no
que toca ao preço da transmissão, ser afastada por prova testemunhal, e se o contribuinte pode, assim,
demonstrar, através de prova testemunhal, que o ganho obtido foi inferior ao declarado pelas partes
nessa escritura.
O acórdão recorrido, proferido pelo TCAS, confirmou a decisão proferida em 1ª instância, sustentando que «(…) a menção, na escritura pública, fotocopiada a fls. 56 segs. dos autos, de que a
representada (impugnante) pelo primeiro outorgante, Carlos Francisco de Almeida Nicolau, vendeu
ao segundo outorgante, declarando já ter recebido o preço global de € 154.627,35, referente a prédio
antes identificado, somente incorpora a prova plena de o primeiro outorgante, perante o notário, ter
dito tal e não que, em particular, o aludido recebimento da verba referida, por parte da impugnante,
traduza a realidade, corresponda ao que, efectivamente, aconteceu. (…), e acrescentou que «(…) na
medida em que a Rte não ataca a realização, nem o teor dos depoimentos testemunhais em que o tribunal alicerçou a sua convicção e o sentido da decisão final, sem se olvidar, ainda, que a produção
desse tipo de prova ocorreu no respeito pelo principio da imediação, temos de julgar legal e acertado o
veredicto tomado em 1ª instância, cumprindo destacar a conclusão pela inexistência de facto tributário,
decorrente de a impugnante não poder ser tida como preceptora de quaisquer ganhos, tributáveis em
IRS, a título de mais-valias (…).».
Ora, em tal acórdão, que confirmou, aliás, o decidido em 1ª instância, não é possível surpreender
qualquer erro grosseiro, sendo que a tese nele explanada não tem, sequer, suscitado controvérsia ou
dúvidas a nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Não estando a decisão das instâncias ostensivamente errada nem se podendo afirmar que é juridicamente insustentável a tese que nelas foi sufragada, e não se suscitando, tão-pouco, fundadas dúvidas
sobre a bondade da decisão por inexistir divisão de correntes doutrinais ou jurisprudenciais susceptíveis
de gerar incerteza e instabilidade na resolução da questão, a admissão desta revista não se pode ancorar
numa “clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito”.
Por outro lado, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, temos que a questão em análise
não se apresenta como particularmente difícil ou confusa do ponto de vista jurídico, não demandando
a sua resolução a realização de operações exegéticas de especial dificuldade jurídica, reconduzindo-se
antes à clássica problemática da valoração probatória das declarações negociais ínsitas em documento
autêntico, que não revela especial complexidade, até porque não tem suscitado grandes dúvidas ao nível da jurisprudência e da doutrina, onde tem sido amplamente tratada. O que tudo nos leva a concluir
no sentido de que a questão não reveste uma “relevância jurídica fundamental” face à definição que
acima deixámos explicitada,
Acresce que também não se vislumbra uma “relevância social fundamental”, por não se surpreender, no caso dos autos, um interesse comunitário que, pela sua peculiar importância, pudesse levar,
por si só, à admissão de revista, já que os interesses em jogo não ultrapassam significativamente os
limites do caso concreto.
Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
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3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA,
em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial. IRS. Falta de fundamentação da liquidação. Artigo 37.º do
CPPT.
Sumário:
I — Se do teor da liquidação não consta qualquer explicação, ainda que sumária, que
permita esclarecer um destinatário normal sobre o motivo da alteração ao rendimento global que a Administração fiscal operou entre a «primitiva liquidação»
e a apelidada de «reliquidação» — sequer que tal diferença de valor resulta de
alteração aos rendimentos da categoria G —, o acto de liquidação adicional está
ferido de vício de forma de falta de fundamentação, determinante da sua anulabilidade.
II — Não pode extrair-se do não uso da faculdade prevista no n.º 1 do artigo 37.º do CPPT
quaisquer consequências quanto à validade ou invalidade do acto notificado, pois
o artigo 37.º só tem a ver com a notificação dos actos, destinando-se a estabelecer
as consequências das deficiências das notificações e não o regime dos vícios dos
actos notificados, daí que no âmbito do artigo 37.º a Administração apenas pode
suprir as deficiências da notificação, mas não as do acto notificado.
Processo n.º 736/12–30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Miranda Ferreira e mulher.
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 29 de Maio de 2012, que, por falta de fundamentação da liquidação, julgou
parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida por Maria da Graça Martins da Silva Miranda
Ferreira e Fernando Miranda Ferreira, com os sinais dos autos, contra liquidação oficiosa de IRS relativa
ao ano de 2003, no montante de € 6. 153,30, apresentando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso tem por objecto a douta sentença proferida pelo tribunal “a quo”, que
julgou parcialmente procedente a impugnação deduzida contra a liquidação adicional de IRS, relativa
ao ano de 2003, no montante de € 6.153,30, por haver concluído que a fundamentação da liquidação
de IRS sindicada revela-se manifestamente insuficiente, ocorrendo preterição de formalidades legais
que afectam a sua validade, determinando a sua anulação.
B. Entendeu o Tribunal, na sentença recorrida, que: “Atento o exposto, verifica-se que a A.T.
efectuou uma correcção ao rendimento global do agregado no valor de € 17.721,51, sem que da nota
de liquidação fizesse constar quais os motivos de tal correcção ou a que rendimentos específicos dizia
a mesma respeito”.
C. Mais refere que “(…) somente depois da A.T. elaborar, em 2009, informação sobre a situação
dos presentes autos é que se afigura possível perceber que a alteração do rendimento global teve por
base uma mais-valia apurada em 2003, que tinha sido excluída da tributação em virtude dos contribuintes terem declarado a intenção de reinvestir o valor de realização obtido com a venda de um imóvel,
o que, de acordo com as declarações de 2004 e 2005, não se veio a concretizar”.
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D. Acrescentando ainda que, “(...) impunha-se à A.T. que, no próprio acto de liquidação, procedesse à qualificação e quantificação dos factos tributários (apresentando os cálculos e razões de facto
subjacentes à alteração do rendimento global) e indicasse os normativos aplicáveis, não podendo a
mesma auto-considerar-se desonerada de esclarecer os destinatários, escudando-se no argumento de
que os fundamentos da liquidação oficiosa são intrínsecos aos elementos declarados”.
Todavia,
E. Com o devido respeito que nos merece, que é muito, não pode a Fazenda Pública, conformar-se,
com o doutamente decidido, de que ocorreu falta de fundamentação do acto tributário de liquidação
de IRS.
Na verdade,
F. no ano de 2003, e conforme consta dos autos, os sujeitos passivos agora recorridos, entregaram uma declaração de rendimentos de IRS, onde apuraram uma mais-valia, declarada no anexo
G, manifestando a intenção de reinvestir o valor de realização da venda do imóvel, nos dois anos
seguintes, conforme preconiza o n.º 5 do art. 10.º do Código do IRS, ficando, deste modo, excluídos
de tributação nesta sede.
G. Contudo, nos anos de 2004 e 2005, não efectuaram o reinvestimento declarado no ano de 2003.
H. Ao não terem efectuado qualquer reinvestimento nos anos de 2004 e 2005, os recorridos sabiam
que não podiam beneficiar da exclusão tributária que aproveitaram no ano de 2003, cabendo-lhes,
por força do disposto no n.º 2 do art.º 60.º do Código do IRS, o ónus de apresentar uma declaração
de substituição, procedimento que não efectuaram.
I. Perante este facto, e não se tendo verificado o reinvestimento do valor de realização, deixaram
os recorridos de beneficiar da exclusão de tributação, pelo que, nada mais restaria à AT do que efectuar
nova liquidação (reliquidação do ano de 2003).
J. Assim, não pode a sentença apontar uma certa “surpresa” por parte dos recorridos, aquando
da recepção da liquidação adicional, porquanto, quando estes preencheram a declaração de IRS de
2003, declararam que iriam reinvestir o valor de realização, ficando, desse modo, excluídos de tributação quanto a esses ganhos, nos termos do art.º 10.º n.º 5 do Código do IRS, sabendo que, se não
reinvestissem, essa exclusão era afastada.
K. Quanto a este aspecto, o acórdão do STA de 2006/11/15, processo n.º 0759/06 é perfeitamente
esclarecedor pelo que permitimo-nos transcrever a parte que para aqui interessa – “Com efeito, não se
vê como seja possível o recorrente não estar ciente das razões e factos que deram causa à liquidação,
logo em face do respectivo teor: se conhece os pressupostos da não tributação dos ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóvel destinado a habitação – pois que externou, no dito modelo G,
a intenção de reinvestir -, não pode ignorar as consequências da falta de reinvestimento no prazo de
24 meses contados da data da realização – cfr. artigo 10.º, n.º 5, alínea a), do CIRS -,falta que esteve
na base da liquidação. Assim, em termos de fundamentação do acto e dadas as expressas circunstâncias
em que foi praticado, tem-se a mesma por suficiente – conceito relativo que é, nos apontados termos”.
(sublinhado nosso,).
L. A sentença objecto do presente recurso vem dizer que se impunha à A.T. proceder, no próprio
acto de liquidação, à qualificação dos factos tributários (apresentando os cálculos e razões de facto
subjacentes à alteração do rendimento global), indicando os normativos legais aplicáveis, não podendo
a mesma considerar-se desonerada de esclarecer os destinatários, escudando-se no argumento de que
os fundamentos da liquidação oficiosa são intrínsecos aos elementos declarados.
M. A este propósito, não pode o tribunal “a quo” desonerar a responsabilidade que impende sobre
os sujeitos passivos em geral, e sobre os ora recorridos em particular, ao apontar a falta da AT quanto
à “qualificação e quantificação, no próprio acto de liquidação” porquanto, o CPPT contém uma norma
que visa suprir as eventuais lacunas constantes das notificações a enviar aos contribuintes.
N. Com efeito, e conforme resulta do probatório dado como assente na douta sentença recorrida, a liquidação enviada aos ora recorridos continha o NIF dos contribuintes, número e data da
compensação, número e data da liquidação, ano a que respeitam os rendimentos, bem como, a nota
demonstrativa da liquidação (nota que contém as operações aritméticas que conduzem ao cálculo do
imposto, indicando, também, a descrição das variáveis tais como, o “rendimento global”, as “deduções
específicas”, as “deduções à colecta”, etc.).
O. Daqui resulta, desde logo, que os recorridos sabiam que a liquidação dizia respeito aos rendimentos do ano de 2003, e que a diferença apurada no rendimento global, só podia ser da (sua) falta de
reinvestimento do valor de realização, reinvestimento esse que lhe possibilitou beneficiar da exclusão
tributária prevista no art.10.º do CIRS.
P. Deste modo, se os recorridos entendiam que a notificação do acto tributário, não continha a fundamentação suficiente por forma a possibilitar-lhes uma opção consciente entre a aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa, sempre podiam recorrer ao regime do
artigo 37.º do CPPT, requerendo certidão que contivesse todos os elementos que, no seu entender, faltavam.

3500
Q. Ao não fazê-lo, não podem agora vir alegar que, só em 2009, depois da AT ter elaborado uma
informação onde foi possível perceber que a alteração do rendimento global teve por base uma mais-valia
apurada em 2003 (tese a que o tribunal “a quo” aderiu), é que os recorridos estavam na disposição de
toda a fundamentação legalmente exigida para a apreensão do conteúdo do acto tributário impugnado.
R. Nesta medida, decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida enferma de erro
de julgamento, pelo que deve ser revogada, considerando-se a impugnação totalmente improcedente.
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer
nos seguintes termos:
(…)
A nosso ver o recurso merece provimento, como muito bem sustenta a Fazenda Pública nas suas
alegações.
A questão controvertida consiste em saber se a liquidação sindicada se encontra ou não devidamente fundamentada.
Nos termos do estatuído no artigo 77.º/1 da LGT a fundamentação deve consistir, no mínimo, numa
sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito que motivaram a decisão, ou numa declaração
de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.
Por força do n.º 2 do mesmo artigo 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.
De acordo com o art. 125.º/1 do CPA, 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 de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão
neste acto, parte integrante do respectivo acto, equivalendo à falta de fundamentação a adopção de
fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a
motivação do acto.
Ou seja, a fundamentação é suficiente quando proporcione aos destinatários do acto a reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de
forma a poder saber-se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma
diferente (Acórdão do STA, de 2009.04.15, proferido no recurso n.º 065/09 disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt)
Ora, no caso em análise, em nosso entendimento a liquidação sindicada está suficientemente
fundamentada.
De facto, como resulta do probatório os recorridos, na declaração de rendimentos de 2003, fizeram
constar (anexo G) a venda de um prédio e a intenção de reinvestir o respectivo preço.
Nas declarações de 2004 e 2005 os recorridos não fizeram constar qualquer reinvestimento nem
consta o anexo G entre os documentos apresentados.
Por esse facto a administração fiscal procedeu à liquidação adicional sindicada, tributando, nos
termos legais, os ganhos provenientes da transmissão do imóvel e que não haviam sido tributados por
via da declarada intenção de reinvestimento.
Como resulta do probatório e do confronto entre a declaração de IRS de 2003 resultante da declaração dos recorridos e da declaração adicional do mesmo ano a divergência de valor do imposto
apurado resulta, exclusivamente, do facto de ter sido alterado o rendimento global considerado, que
na nota de liquidação resultante da declaração dos recorridos é de € 63.756,94 e na liquidação impugnada é de € 81.478,45.
Embora seja certo que da nota de liquidação não constam, expressamente, as razões da alteração do rendimento global, não é menos certo que os recorrentes, depois de invocarem a intenção de
reinvestir o ganho proveniente da transmissão onerosa do imóvel destinado a habitação, não podem
ignorar que teriam de demonstrar a realização desse reinvestimento para se aproveitarem da situação
de não tributação prevista no artigo 10.º/5 do CIRS.
E se, porventura, tinham dúvidas quanto à fundamentação da alteração do rendimento global poderiam
lançar mão do expediente regulado no artigo 37.º do CPPT sendo certo que a administração tributária não
deixaria de emitir certidão/informação no sentido de que a sindicada liquidação adicional teve por fundamento a falta de reinvestimento do valor de realização no montante de € 94.800,00 constante do anexo G da
declaração de rendimentos do ano de 2003, suficiente para fundamentar o acto tributário sindicado (Acórdão do STA, de 2006.11.15, proferido no recurso n.º 0759/06, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt).
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogar-se a sentença recorrida, com
consequente manutenção na ordem jurídica da sindicada liquidação.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 77 a 79 dos autos) nada vieram dizer.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao ter decidido que
o acto de liquidação adicional de IRS sindicado nos presentes autos estava inquinado do
vício de falta de fundamentação.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A) A Direcção Geral dos Impostos emitiu a liquidação com o n.º 2004 5004332640, relativa ao
ano de 2003, com data de 03/12/2004, na qual foi apurado um valor a reembolsar aos Impugnantes
de € 2.313,55, ascendendo o valor de rendimento global a € 63.756,94. – fls. 7 dos autos
B) A Direcção Geral dos Impostos emitiu a liquidação com o n.º 2007 5002809144, relativa ao
ano de 2003, com data de 11/07/2007, na qual foi apurado um valor a pagar de € 3.839,75, ascendendo
o valor de rendimento global a € 81.478,45. – fls. 11 dos autos
C) Com base na liquidação referida na alínea anterior, a Direcção Geral dos Impostos emitiu a
compensação n.º 2007 000039995888, resultando da “Demonstração de acerto de contas” um “Saldo
a pagar” de € 6.153,30. – Documento que acompanha a petição inicial, a fls. 10 dos autos.
D) Os impugnantes procederam ao pagamento no valor de € 6.153,30. – fls. 12 dos autos.
E) Em Fevereiro de 2009, a Direcção de Finanças do Porto – Divisão de Liquidação dos Impostos
sobre o Rendimento e a Despesa, remeteu ao Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde o Ofício
n.º 7457/0354, com o seguinte teor:
“De harmonia com o solicitado no fax n.º 64, informo que a liquidação n.º 53328009144 de
2007-07-11 teve origem na declaração de substituição mod. 3 de IRS, apresentada pelo sujeito passivo,
Maria da Graça Martins da Silva Miranda Nif, ……………….., em 2004-11-16, … na qual declarou no
anexo G, quadro 4, a alienação de um imóvel, e no quadro 5 do referido anexo declarou, a intenção
de reinvestir o valor de realização.
Como nos anos seguintes (2004 e 2005), não declarou o valor a reinvestir, os Serviços Centrais
efectuaram a reliquidação ao ano de 2003, isto é determinaram as mais-valias inerentes a alienação
do imóvel, como consequência, não consideraram o valor que pretendia reinvestir.” - fls. 12 do P.A.
F) Em Fevereiro de 2009, o Serviço de Finanças de Vila do Conde elaborou Informação “A fim
de instruir o processo de impugnação...”, com o seguinte teor:
“(…)
2.º
Em 16/11/2004, a ora impugnante apresentou declaração Modelo 3/IRS referente ao ano de 2003,
constando dessa declaração os anexos A, B, E, G e H.
…
4.º
Nessa declaração de rendimentos apresentada para o ano de 2003, o sujeito passivo declarou no
anexo G, a alienação do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 1870, sito na freguesia
e concelho de Vila do Conde, pelo montante de € 94.800,00, e mencionou que pretendia efectuar o
reinvestimento pelo mesmo montante, ou seja, € 94.800,00.
…
6.º
Contudo, nas declarações de rendimentos apresentadas nos anos de 2004 e 2005, o sujeito passivo
não declarou que tenha procedido ao reinvestimento, pelo que a DSCIR, com base nos elementos da
declaração modelo 3 de 3003, efectuou uma nova liquidação (R2), com o n.º 2007 5002809144, no
valor de € 6.153,30 de imposto a pagar, onde procedeu ao englobamento dos rendimentos obtidos com
a mais valia obtida com a venda do imóvel.
7.º
A Administração tributária calculou os rendimentos da categoria G de acordo com os normativos
legais previstos no Código do IRS referentes a esta temática tributária, nomeadamente, artigos 42.º
a 51.º Assim temos
Valor de realização – 98.800,00
Amortização de empréstimo – 0,00
Valor de aquisição – 49.879,80
Despesas e Encargos – 2.500,00
Ano de Realização – 2003
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Ano de aquisição – 1996
Coeficiente de desvalorização – 1,19
MV/mv=VR-(VA x coef. + Desp. e Encargos)
Reinvestimento
Valor de Aquisição da nova habitação – 0,00
Valor do Empréstimo – 0,00
Valor do Reinvestimento – 0,00
Mais Valias /Menos Valias = 32.943,04
Mais Valias Não Excluídas – 32.943,04
Valor a Englobar Cat. G (50%) – 16.471,51
8.º
Nesta consonância, se acrescemos aos rendimentos apurados no ponto anterior, ou seja, € 17.721,51,
referente a rendimentos categoria G, os rendimentos declarados pela impugnante (€ 63.576,94,), temos
um rendimento global de € 81,478,45, que foi o valor considerado na liquidação aqui impugnada,…
9.º
A administração tributária pautou a sua actuação, na liquidação impugnada, de acordo com os
elementos declarados pelo contribuinte, limitando-se a efectivar uma nova liquidação, uma vez que a
impugnante, no prazo de dois anos, não declarou que reinvestiu o valor da alienação do imóvel supra,
nos termos do preceituado na alínea a) do n.º 5 do artigo 10.º do CIRS, não beneficiando-se assim, esses
rendimentos da exclusão tributária. Nesta conformidade, como a liquidação impugnada foi efectivada
tendo como base elementos declarados pelo contribuinte, está a administração dispensada da audição
prévia, conforme estabelece a alínea a) do n.º 2 do artigo 60.º da LGT.
…”
6 – Apreciando
6.1 Da falta de fundamentação da liquidação impugnada
A sentença recorrida, a fls. 39 a 50 dos autos, julgou parcialmente procedente a impugnação
deduzida pela ora recorrida contra liquidação oficiosa de IRS relativa a 2003, anulando a liquidação
e ordenando a restituição da quantia paga, não condenando embora a Administração tributária ao pagamento de quaisquer juros, porquanto o acto de liquidação foi anulado exclusivamente por falta de
fundamentação, não se tendo verificado qualquer erro imputável à A.T.
Salienta, aliás, a sentença recorrida que caso os Impugnantes não tenham, efectivamente, reinvestido o valor de realização do imóvel a liquidação oficiosa de I.R.S. mostra-se legalmente devida à luz
das normas substantivas, podendo a A.T. proceder à liquidação do imposto resultante da tributação da
mais-valia apurada em 2003, desde que elimine o vício formal de falta de fundamentação (cfr. sentença
recorrida, a fls. 49 dos autos).
Para assim decidir, considerou a sentença recorrida, depois de invocar as normas legais pertinentes
(n.º 2 do artigo 268.º da C.R.P., 77.º da LGT e 66º, n.º 2 do C.I.R.S.) e a jurisprudência das instâncias
superiores sobre o dever de fundamentação – no sentido de que a fundamentação deve contextual e
integrada no próprio acto (ainda que o possa ser de forma remissiva,), expressa e acessível (através
da sucinta exposição das razões de facto e de direito da decisão), clara (de modo a permitir que,
através dos seus termos, se aprendam com precisão os factos e o direito com base nos quais se decide), suficiente (permitindo ao destinatário do acto um conhecimento concreto da motivação deste)
e congruente e bem assim de que o dever de fundamentação constitui um conceito relativo que varia
em função do tipo de acto e das circunstâncias concretas, cabendo ao Tribunal, em face de cada caso,
ajuizar da sua suficiência, mediante a indagação sobre se um destinatário normal, face ao itinerário
cognoscitivo e valorativo constante do acto em causa, fica em condições de saber o motivo pelo qual
decidiu num determinado sentido e não noutro – que, analisando o teor da liquidação oficiosa (a fls. 11
dos autos) e confrontando-a com a liquidação de IRS de 03/12/2004 (a fls. 7 dos autos), se verifica que
a A.T. efectuou uma correcção ao rendimento global do agregado no valor de € 17.721,51, sem que da
nota de liquidação fizesse constar quais os motivos de tal correcção ou a que rendimentos específicos
dizia respeito, sendo que naquele ano de 2003 os contribuintes haviam declarado rendimentos das
categorias A, B, E, G e H, não sendo possível descortinar, “prima facie” e sem mais, quais os rendimentos que foram alterados e os motivos que subjazem à tributação oficiosa, razão pela qual julgou
verificado o vício de falta de fundamentação da liquidação, anulando-a. Discorda do decidido a Fazenda
Pública, alegando em síntese que tal vício não se verifica porquanto resulta do probatório dado como
assente na douta sentença recorrida, que a liquidação enviada aos ora recorridos continha o NIF dos
contribuintes, número e data da compensação, número e data da liquidação, ano a que respeitam os
rendimentos, bem como, a nota demonstrativa da liquidação (nota que contém as operações aritméticas que conduzem ao cálculo do imposto, indicando, também, a descrição das variáveis tais como, o

3503
“rendimento global”, as “deduções específicas”, as “deduções à colecta”, etc.) e daqui resulta, desde
logo, que os recorridos sabiam que a liquidação dizia respeito aos rendimentos do ano de 2003, e
que a diferença apurada no rendimento global, só podia ser da (sua) falta de reinvestimento do valor
de realização, reinvestimento esse que lhe possibilitou beneficiar da exclusão tributária prevista no
art. 10.º do CIRS. Por outro lado, se os recorridos entendiam que a notificação do acto tributário,
não continha a fundamentação suficiente por forma a possibilitar-lhes uma opção consciente entre a
aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa, sempre podiam recorrer ao regime
do artigo 37.º do CPPT, requerendo certidão que contivesse todos os elementos que, no seu entender,
faltavam, sendo que ao não fazê-lo, não podem agora vir alegar que, só em 2009, depois da AT ter
elaborado uma informação onde foi possível perceber que a alteração do rendimento global teve por
base uma mais-valia apurada em 2003 (tese a que o tribunal “a quo” aderiu), é que os recorridos
estavam na disposição de toda a fundamentação legalmente exigida para a apreensão do conteúdo
do acto tributário impugnado. Imputa, a final, à sentença recorrida erro de julgamento, pugnando pela
sua revogação e pela improcedência da impugnação.
Também o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal considera que a liquidação sindicada está suficientemente fundamentada, porquanto os recorridos, na declaração de rendimentos de 2003, fizeram constar (anexo G) a venda de um prédio e a intenção de reinvestir o respectivo
preço, nas declarações de 2004 e 2005 os recorridos não fizeram constar qualquer reinvestimento nem
consta o anexo G entre os documentos apresentados e por esse facto a administração fiscal procedeu
à liquidação adicional sindicada, tributando, nos termos legais, os ganhos provenientes da transmissão do imóvel e que não haviam sido tributados por via da declarada intenção de reinvestimento,
resultando do probatório e do confronto entre a declaração de IRS de 2003 resultante da declaração
dos recorridos e da declaração adicional do mesmo ano a divergência de valor do imposto apurado
resulta, exclusivamente, do facto de ter sido alterado o rendimento global considerado, que na nota
de liquidação resultante da declaração dos recorridos é de € 63.756,94 e na liquidação impugnada é
de € 81.478,45. Daí que embora seja certo que da nota de liquidação não constam, expressamente, as
razões da alteração do rendimento global não é menos certo que os recorrentes, depois de invocarem
a intenção de reinvestir o ganho proveniente da transmissão onerosa do imóvel destinado a habitação,
não podem ignorar que teriam de demonstrar a realização desse reinvestimento para se aproveitarem
da situação de não tributação prevista no artigo 10.º/5 do CIRS, mais acrescendo que se, porventura,
tinham dúvidas quanto à fundamentação da alteração do rendimento global poderiam lançar mão do
expediente regulado no artigo 37.º do CPPT sendo certo que a administração tributária não deixaria
de emitir certidão/informação no sentido de que a sindicada liquidação adicional teve por fundamento
a falta de reinvestimento do valor de realização no montante de € 94.800,00 constante do anexo G da
declaração de rendimentos do ano de 2003, suficiente para fundamentar o acto tributário sindicado
(Acórdão do STA, de 2006.11.15, proferido no recurso n.º 0759/06, disponível no sítio da Internet
www.dgsi.pt).
Vejamos.
Ao contrário do que sucede nos presentes autos, no caso que foi objecto do Acórdão deste Supremo
Tribunal de 15 de Novembro de 2006, proferido no rec. n.º 0756/06, no ano em que foi efectuada a
liquidação impugnada e em momento anterior ao do pagamento do imposto aí apurado, foi emitida pelo
Serviço de Finanças “certidão atestando que a liquidação (...) teve por base a falta de reinvestimento
do valor de realização no montante de 49.879,79 € constante do anexo G da declaração de rendimentos
do referido ano de mil novecentos e noventa e oito (cfr. o n.º VII do probatório aí fixado).
Foi esta fundamentação que, nas circunstâncias do caso, foi tida naquele Acórdão por suficiente,
para que não se considerasse o acto de liquidação ferido do vício de falta de fundamentação, atento
que, como sublinha o Tribunal, este é um conceito relativo.
Sucede que, no caso dos autos, nenhuma fundamentação para a alteração ao rendimento global
constante da liquidação adicional de IRS do ano de 2003 consta do acto de liquidação.
Daí que o tribunal recorrido, correctamente ajuizando da legalidade do acto sindicado nos estritos
moldes em que este ocorreu ou seja, apreciando a respectiva conformidade legal em face de fundamentação contextual, contemporânea e integrante do próprio acto, e ciente de que não podia valorar razões
de facto e de direito que não constam do próprio acto, mas que, diversamente, foram apresentadas “a
posteriori” (cfr. sentença recorrida, a fls. 48 dos autos) tenha decidido, e bem, verificar-se o vício de
falta de fundamentação da liquidação.
É que do teor desta não resulta qualquer explicação, ainda que sumária, que permita esclarecer
um destinatário normal sobre o motivo da alteração ao rendimento global que a Administração fiscal
operou entre a “primitiva liquidação” e a apelidada de “reliquidação”, sequer que tal diferença de
valor resulta de alteração aos rendimentos da categoria G, pois que a “reliquidação” (e a “liquidação
primitiva”) não descrimina os rendimentos tributáveis por categorias.
A recorrente reconhece, aliás, embora por defeito, que assim é, ao alegar que conforme resulta do
probatório dado como assente na douta sentença recorrida, a liquidação enviada aos ora recorridos
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continha o NIF dos contribuintes, número e data da compensação, número e data da liquidação, ano
a que respeitam os rendimentos, bem como, a nota demonstrativa da liquidação (nota que contém
as operações aritméticas que conduzem ao cálculo do imposto, indicando, também, a descrição das
variáveis tais como, o “rendimento global”, as “deduções específicas”, as “deduções à colecta”,
etc), mas pretende que dos elementos fornecidos resulta, desde logo, que os recorridos sabiam que a
liquidação dizia respeito aos rendimentos do ano de 2003, e que a diferença apurada no rendimento
global, só podia ser da (sua) falta de reinvestimento do valor de realização, reinvestimento esse que
lhe possibilitou beneficiar da exclusão tributária prevista no art. 10.º do CIRS.
Ora, o argumento do “só podia ser” não colhe, pois a lei constitucional e tributária são expressas
quanto ao dever de motivar os actos tributários (artigos 268.º, n.º 2 da Constituição da República, 77.º
da Lei Geral Tributária e 66.º, n.º 2 do Código do I.R.S), admitindo-a de forma sucinta e mesmo por
remissão, mas impondo-a de forma expressa, que não meramente implícita, presumível ou intrínseca,
pois, como bem se consignou na sentença recorrida, não incumbe aos contribuintes anteverem, anteciparem ou preverem os motivos que conduziram à alteração da sua situação tributária (cfr. sentença
recorrida, a fls. 48 dos autos), antes constitui dever da Administração o de fundamentar nos termos legais
os actos tributários e em matéria tributária potencialmente lesivos, sem excepções à regra, ao contrário
do que sucede quanto à audição prévia – esta sim, legalmente dispensável, quando a liquidação se faça
com base nas declarações dos contribuintes.
Também não colhe o argumento, avançado quer pela recorrente quer pelo Ministério Público neste
Supremo Tribunal, de que se os impugnantes porventura, tinham dúvidas quanto à fundamentação da
alteração do rendimento global poderiam lançar mão do expediente regulado no artigo 37.º do CPPT,
sendo certo que a administração tributária não deixaria de emitir certidão/informação no sentido de
que a sindicada liquidação adicional teve por fundamento a falta de reinvestimento do valor de realização do montante de € 94.800,00 constante do anexo G da declaração de rendimentos do ano de
2003, suficiente para fundamentar o acto tributário sindicado.
É que, como ensina JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo
Tributário anotado e comentado, Volume I, 6.ª ed., 2011, p. 349, nota 3 a) ao artigo 37.º do CPPT),
o art. 37.º só tem a ver com a notificação dos actos, destinando-se a estabelecer as consequências
das deficiências das notificações e não o regime dos vícios dos actos notificados, daí que no
âmbito do art. 37.º a Administração apenas pode suprir as deficiências da notificação, mas não
as do acto notificado.
Ora, no caso dos autos, o vício não é apenas da notificação, dele enferma o próprio acto notificado,
daí que o tribunal “a quo” não tenha sequer considerado o disposto no n.º 1 do artigo 37.º do CPPT,
nem tinha que o fazer pois a questão que lhe foi trazida pelo impugnante respeitava à legalidade formal
da própria liquidação, que não à notificação desta.
Acresce que, como também ensina o Ilustre Conselheiro (op. cit., p. 350), (...) se na notificação
foi omitida a indicação da fundamentação do acto, o não uso da faculdade prevista naquele art. 37.º
apenas tem como consequência que o destinatário perdeu o direito a ser notificado dessa fundamentação, mas não provoca a perda do direito a que o acto notificado esteja fundamentado e a invocar o
respectivo vício de falta de fundamentação.
Não pode, pois, extrair-se do não uso da faculdade prevista no n.º 1 do artigo 37.º quaisquer
consequências quanto à (in)validade do acto notificado.
Pelo exposto se conclui que o decidido merece confirmação, estando o recurso votado ao insucesso.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Neto.

Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Nulidade da sentença. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Cobrança coerciva. Dívidas não tributárias. Processo de execução
fiscal. Arguição de nulidade por falta de citação.
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Sumário:
I — Quando o Tribunal consciente e fundamentadamente ou implicitamente não toma
conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado
o entendimento em que se baseia esse não conhecimento, mas não nulidade por
omissão de pronúncia, uma vez que esta só ocorre nos casos em que o Tribunal,
pura e simplesmente, não toma posição sobre questão que devesse conhecer.
II — Os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao
IFADAP, I. P. (actual IFAP, I. P.) resultantes de incumprimento de contratos de
atribuição de ajudas financeiras, mediante processo de execução fiscal.
III — As alegadas nulidades por falta de citação devem ser arguidas primeiramente
perante o órgão de execução fiscal, sendo a decisão que por ele venha a ser tomada relativamente à questão susceptível reclamação judicial para os Tribunais
Tributários, nos termos do disposto nos artigos 276.º e ss. do CPPT.
Processo n.º 762-12-30.
Recorrente: Joaquim Fernandes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. Joaquim Fernandes, identificado nos autos, citado no processo de execução fiscal
nº. 2267201101014510, contra si instaurado para cobrança da quantia de € 7.485,73, proveniente de
uma dívida ao IFADAP., IP. (actual IFAP, IP.), deduziu impugnação judicial, no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga, que absolveu a Fazenda Pública da instância.
2. Inconformado, o recorrente veio interpor recurso para este STA, formulando alegações e respectivas conclusões, nas quais foi suscitada a nulidade da sentença proferida, por omissão de pronúncia,
no que concerne à apreciação da incompetência material dos tribunais administrativos e fiscais.
3. Por despacho de fls. 127, o juiz do Tribunal “a quo” sustentou o decidido.
4. Remetidos os autos a este STA e após convite à sintetização das conclusões, veio o recorrente
apresentou de novo as conclusões nos termos a seguir indicados:
“Em Novembro de 2011 o Recorrente foi citado pela administração fiscal, e pela primeira vez,
que contra ele corria uma execução fiscal referente a um, eventual, imposto (IFADAP — Subsidio)
referente ao ano de 2008 no valor de 7485,73.
Só depois dessa data é que Recorrente se pôde pronunciar o que fez em 27 de Janeiro de 2012,
isto é, dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento do ato lesivo dos seus interesses legalmente protegidos.
De qualquer maneira, a AT citou o ora Recorrente através de correio registado simples quando
o deveria ter feito mediante carta registada com aviso de receção.
Razão pela qual o Recorrente não foi, até à presente data, citado, nos termos da lei. Falta de
citação, essa que não lhe é imputável e, gera nulidade, insanável, do processo de execução fiscal,
bem como de todo o processado e pode ser arguida a todo o tempo, o que o Recorrente fez, em tempo.
Motivo pelo qual, deveria a impugnação, por si apresentada ter sido atendida por tempestiva e
por ser o meio de reação contencioso próprio para reagir.
O Recorrente alegou, também, que só podem servir de base à execução fiscal os títulos executivos
enumerados nas quatro alíneas do n.º 1 do art.º 162 do CPPT e desde que possuam, cumulativamente,
os requisitos essenciais constantes do art.º 163 do CPPT e a certidão de dívida terá de ser assinada e
autenticada nos termos do n.º 1 e do n.º 3 do art.º 88 do CPPT ou, em alternativa, ser acompanhada
de cópia do título executivo.
Da citação efetuada ao recorrente não constam, de forma expressa (nem, tão pouco, tacitamente)
os elementos essenciais da dívida nem aquela vinha acompanhada de cópia do título executivo para
que se pudesse defender.
O documento enviado pela AT carece de força executiva constituindo uma nulidade insanável,
de conhecimento oficioso, nulidade essa alegada pelo recorrente motivo pela qual a impugnação poderia ter sido apresentada a todo o tempo e, portanto, deveria ter sido considerada tempestivamente
apresentada pelo Tribunal a Quo e entendida como o meio de reação contencioso próprio para que o
Recorrente reagisse.
O Recorrente alegou, ainda, a nulidade da citação uma vez que aquela não continha a decisão,
os seus fundamentos, meios de defesa e prazo para reagir.
A citação não possuía qualquer fundamentação (ainda que sucinta) quer de facto quer de direito
e não constavam elementos que esclarecem, concretamente, a motivação do ato gerando uma nulidade
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prevista no art.º 198º do CPC (subsidiariamente aplicável ex vi art.º 2º, alínea e) do CPPT) por falta
de observância de formalidades previstas na lei, o que foi alegado perante o Tribunal a Quo pelo
recorrente que podia ser reclamada a todo o tempo.
O recorrente alegou, ainda, perante o Tribunal a Quo, a inexistência do facto tributário uma vez
que não recebeu aquela quantia, (nem qualquer outra) a título de subsídio (ou a qualquer outro título)
daquele organismo no ano de 2008. Cf resulta das listagens de pagamentos n.º 384/2008 publicada
no Diário da Republica, 2ª série, n.º 228 de 24 de Novembro de 2008 e da listagem 77/2009 publicada
no Diário da Republica, 2ª série, n.º 42 de 2 de Março de 2009 na qual constam todos os subsídios,
subvenções, ajudas e incentivos atribuídos por aquele organismo a pessoas singulares no ano de 2008.
Em nenhuma daquelas listagens, aparece o nome do recorrente como tendo recebido qualquer
quantia do IFADAP seja a que titulo for.
A AT reclama do Recorrente uma quantia que sabe não ser devida e assim ser está, manifestamente
a praticar um ato lesivo dos interesses patrimoniais, legalmente protegidos do Recorrente.
Em suma, a impugnação apresentada perante o Tribunal a Quo era tempestiva, porque apresentada no prazo estatuído no n.º 1 alínea f) do art.º 102 do CPPT e como tal, não deveria ter considerado
que a impugnação apresentada o foi extemporaneamente e em consequência, ter considerado que o
Recorrente deveria ter lançado mão de outro meio de reação contencioso.
O recorrente alegou, ainda, perante o Tribunal a Quo, a incompetência em razão da matéria dos
tribunais administrativos e fiscais.
A, alegada, dívida, reporta-se a um, eventual, subsidio concedido ao recorrente pelo IFADAP
motivo pelo qual a divida reclamada é a cobrança coerciva, pela AT para reposição de montantes
indevidamente recebidos emergente de um, eventual, contrato de atribuição de ajudas/subsídio/subvenção, celebrado entre o recorrente e o IFADAP IP., não emerge de uma situação tributária, mas sim
a cobrança através de processo de execução fiscal, de um contrato de direito privado incumprido e,
portanto, de uma divida não tributaria de que é credora uma entidade pública.
O recorrente celebrou, há muitos anos atrás, um contrato com o IFADAP para atribuição de
ajudas ao abrigo do VITIS — regime de apoio à reconversão e reestruturação das vinhas” no qual
foi aposta uma cláusula na qual se lê: “para todos as questões emergentes deste contrato ou da sua
execução é sempre competente o foro cível da comarca de Lisboa”.
O tribunal competente para dirimir os conflitos que adviessem do contrato celebrado seria o
tribunal cível e, os contratos celebrados com os particulares, seriam regulados pelo direito privado.
O tribunal fiscal seria, materialmente, incompetente para julgar, o que determina a sua incompetência absoluta. Esta de conhecimento oficioso e de ordem pública, que pode ser arguida pelo
interessado, e precede o de qualquer outra matéria.
A incompetência absoluta do tribunal em razão da matéria configura uma exceção dilatória
determinante da absolvição da instância e deveria ter sido uma questão prévia a considerar pelo
Tribunal a Quo.
A sentença deve conhecer, em primeiro lugar, das questões processuais que possam determinar
a absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua procedência lógica.
Porem o Tribunal a Quo, não se pronunciou sobre a questão suscitada da incompetência absoluta, quando o deveria ter feito, antes de se pronunciar sobre qualquer outra questão, não o fazendo
violou os art.º 494 al a) art.º 495, art.º 660 n.º 1, alínea a) do n.º 1 do art.º 288 do CPC todos do CPC,
aplicável por força da alínea e) do art.º 2 do CPPT, determinando a nulidade da sentença proferida,
nos termos da alínea d) n.º 1 do art.º 668 do CPC.
A Sentença proferida violou, ainda, o estatuído no nº1 do art.º 123 do CPPT, porquanto o Tribunal
a Quo limitou-se a enunciar, sintetizadamente, o pedido do ora recorrente quando deveria ter identificado os interessados, os factos objeto do litígio, sintetizado a pretensão do impugnante e respetivos
fundamentos”, não o fazendo, a sentença proferida é nula, nos termos do nº1 do art.º 125 do CPPT e
da alínea d) n.º 1 do art.º 668 do CPC.
A sentença recorrida violou, entre outras as disposições, as disposições constantes dos seguintes
artigos: art.º s 268º n.º 3 da CRP, 77º da LGT, 35º n.º 1 do CPPT, art.º 36º do CPPT, 88º nº1 e nº3 do
CPPT, 102º nº2 e nº3 do CPPT, art.º123º nº1 do CPPT, nº1 do art.º 125 do CPPT, o art.º 162º nº1 do
CPPT, art.º 163º nº1 al a) e b) e) do CPPT, art.º 165º nº1 alínea a) e b) do CPPT, art.º 190º do CPPT
e artº s: 198º do CPC, art.º 288º n.º 1 al a) do CPC, art.º 494º alínea a) do CPC, art.º 495º do CPC,
art.º 660º n.º 1 do CPC, art.º 668º n.º 1 alínea d) do CPC (aplicável por força da alínea e) do art.º 2
do CPPT).
Termos em que, e nos mais de Direito, o ora Recorrente invoca a violação dos preceitos legais
supra referidos pelo que devem V. Ex.as darem provimento ao Recurso interposto, absolvendo o ora
Recorrente da instância por incompetência absoluta do tribunal, ou caso assim não entendam, declarando nula a Douta Sentença proferida pelo Tribunal a Quo por falta de fundamentação e se assim se
não entender deverá a Douta Sentença recorrida ser revogada, por outra que considere a impugnação
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apresentada tempestiva, declarando, em consequência, não haver erro na forma do processo, com as
legais consequências.
Assim se esperando, a habitual, JUSTIÇA.”
5. Não foram formuladas contra-alegações.
6. O Exmo. Magistrado do Ministério Público pronunciou-se no sentido de o recurso merecer
provimento, de acordo com o parecer que parcialmente se transcreve:
“(…)
1. Inexiste nulidade da sentença por omissão de pronúncia: o recorrente confunde incompetência
do tribunal tributário em razão da matéria com incompetência do Serviço de Finanças para a cobrança
coerciva da dívida em processo de execução fiscal (art.125º nº1 CPPT).
A alegada incompetência do Serviço de Finanças constitui fundamento residual de oposição à
execução (art. 204º nº1 alínea i) CPPT)
A cognição da questão ficou prejudicada pela decisão sobre o erro na forma de processo (art.660º
nº2 CPC/art.2º alínea e) CPPT)
2. Foi deduzida impugnação judicial com alegação de fundamentos característicos da oposição
à execução (nulidade do título executivo; falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de
caducidade; prescrição da dívida exequenda-art.204º n.º 1 als. d), e) e i) CPPT)
O recorrente arguiu igualmente em termos explícitos e extensos a nulidade da citação.
A apreciação desta questão é prévia e tem consequência no exercício do direito de defesa contra a
execução instaurada mediante dedução de oposição, revelando-se prematuro o julgamento do tribunal
recorrido sobre a impossibilidade de convolação.
Neste contexto impõe-se a convolação da petição de impugnação judicial para requerimento de
arguição de nulidade da citação, a enviar ao órgão da execução fiscal para apreciação, sendo eventual
decisão desfavorável à pretensão o requerente susceptível de reclamação para o tribunal tributário
(art.276º CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
- convolação da petição de impugnação judicial em requerimento de arguição da nulidade da
citação, a apreciar pelo órgão da execução fiscal.”
7. Colhido os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO E DE DIREITO
Joaquim Fernandes, citado, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 22672011014510, deduziu
impugnação judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, alegando: a) Falta de citação; b)
Nulidade do título executivo; c) Inexistência do facto tributário; d) Incompetência em razão da matéria
dos Tribunais Administrativos e Fiscais; ilegitimidade da Administração Fiscal; e) Falta de notificação
da liquidação no prazo de caducidade; e f) Prescrição da dívida exequenda.
O impugnante, ora recorrente, termina a impugnação pedindo “(…) a declaração da nulidade do
acto ora impugnado e, em consequência, ser decretada a sua anulação (…)”.
Por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 28 de Fevereiro de
2012, foi proferida sentença absolvendo a Fazenda Pública da instância face à sua ilegitimidade passiva, ao erro na forma de processo e à impossibilidade de convolação da impugnação em oposição à
execução fiscal.
Para tanto ponderou, entre o mais, o Mmº Juiz “a quo”:
“(…)
Da ilegitimidade Passiva da FP:
“(…) O IFAP, IP, é um instituto público dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, sendo representado em juízo e fora dele pelo conselho de administração — artigo 8º
alínea f) do DL 87/07 de 29/03. Deste modo, evidencia-se que a Fazenda Pública carece de competência
para representar aquele IFAP nos processos de execução fiscal.
“(….) verificando-se no caso concreto em análise a excepção dilatória invocada pela FP - ilegitimidade passiva, tendo sido requerida a citação do IFAP para contestar.
“(…)
Questão Prévia: - Erro na forma do processo.
“(…)
Na verdade, o meio próprio para afrontar a execução instaurada contra o impugnante é a oposição à execução e não a impugnação judicial a qual deveria ter sido efectuada em momento anterior
(sob forma de acção administrativa especial) e não na fase de pagamento coercivo, quando citado de
que contra si foi instaurada uma execução e para em 30 dias deduzir oposição (cfr. doc. 1 junto com
a oposição).
“(…)
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Ora, foi atribuída a forma de impugnação judicial à presente demanda e, a ser essa a forma ou a
acção administrativa especial, o prazo seria 90 dias (102º CPPT) ou três meses (artigo 58º CPTA - acção administrativa especial), a contar da notificação do acto que se pretende impugnar.
“(…) o impugnante foi citado pela AF, dando-lhe conta que contra ele corria uma execução fiscal referente ao ano de 2008, o que sucedeu em 10.11.2011 — cfr. doc. 1 junto com a PI de oposição.
De acordo com a citação referida, o imposto em causa refere-se a “Subsídios do IFADAP”, respeitante ao ano de 2008, sendo a quantia exequenda de 7.485,73 €, e sendo a data de emissão 31.10.2011,
o n.º da liquidação o 51724/2006 e a entidade emissora a DGCI — cfr. cit. doc. 1.
“(…)
Sucede, porém, que, analisado o pedido e causa de pedir, constatamos que há erro na forma do
processo, uma vez que o meio processual adequado seria a oposição à execução e não a impugnação
judicial, e o mesmo decorre da citação.
“(…)
O processo de oposição à execução fiscal não serve, em princípio, para colocar em causa a legalidade
da liquidação da dívida exequenda. No entanto, nos termos do artigo 204º, n.º 1, alínea h) do CPPT, tal fundamento pode ser invocado desde que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto
de liquidação. Porém, não é essa a situação dos presentes autos, nem tal foi sequer alegado pelo impugnante.
“(…)
Ora o impugnante deduziu impugnação e não oposição à execução para o que foi citado, fê-lo
em 27.01.2012, ou seja decorridos dois meses e 17 dias após a citação a que se reporta a sua citação
(doc. 1).
O prazo para deduzir oposição é de 30 dias, consoante consta do artigo 203º do CPPT, pelo
que se tomaria impossível a convolação, desde logo porque um dos requisitos para a mesma operar é
que o meio próprio tenha sido deduzido em tempo, e não foi, sendo portanto intempestiva a oposição.
Assim, a convolação noutra forma de processo mostra-se impossível dada a intempestividade da
acção (na forma adequada).
De facto, a citação ocorreu em 10.11.2011 (cfr. doc. 1 da oposição), tendo sido instaurada a presente demanda em 27.01.2012 (cfr. fls. 1 dos autos), ou seja, embora dentro de prazo para impugnação
e/ou acção administrativa especial, foi muito além do prazo de oposição à execução que é de 30 dias
a que alude o artigo 203º CPTT.
Ora, o erro na forma de processo que não permita o seu aproveitamento para a forma de processo
adequada, tem por efeito a anulação de todos os termos processuais e a absolvição da instância da
parte contrária”.
Vem o presente recurso contra a referida sentença, argumentando o recorrente, entre o mais, que:
• “(…) a AT citou o ora Recorrente através de correio registado simples quando o deveria ter feito
mediante carta registada com aviso de receção, razão pela qual “o Recorrente não foi, até à presente
data, citado, nos termos da lei. Falta de citação, essa que não lhe é imputável e, gera nulidade, insanável,
do processo de execução fiscal, bem como de todo o processado e pode ser arguida a todo o tempo, o
que o Recorrente fez, em tempo.
• Da citação efetuada ao recorrente não constam, de forma expressa (nem, tão pouco, tacitamente)
os elementos essenciais da dívida nem aquela vinha acompanhada de cópia do título executivo para
que se pudesse defender.
“(…)
• O recorrente celebrou, há muitos anos atrás, um contrato com o IFADAP para atribuição de
ajudas ao abrigo do VITIS — regime de apoio à reconversão e reestruturação das vinhas” no qual foi
aposta uma cláusula na qual se lê: “para todas as questões emergentes deste contrato ou da sua execução
é sempre competente o foro cível da comarca de Lisboa”.
• O tribunal competente para dirimir os conflitos que adviessem do contrato celebrado seria o
tribunal cível e, os contratos celebrados com os particulares, seriam regulados pelo direito privado.
• O tribunal fiscal seria, materialmente, incompetente para julgar, o que determina a sua incompetência absoluta. Esta de conhecimento oficioso e de ordem pública, que pode ser arguida pelo interessado, e precede o de qualquer outra matéria.
• A Sentença proferida violou, ainda, “o estatuído no nº1 do art.º 123 do CPPT, porquanto o
Tribunal a Quo limitou-se a enunciar, sintetizadamente, o pedido do ora recorrente quando deveria
ter identificado os interessados, os factos objeto do litígio, sintetizado a pretensão do impugnante e
respetivos fundamentos”, não o fazendo, a sentença proferida é nula, nos termos do nº1 do art.º 125 do
CPPT e da alínea d) n.º 1 do art.º 668 do CPC”.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos
arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as questões a decidir são a de saber se a sentença recorrida incorre:
a) Em nulidades, em especial por omissão de pronúncia;
b) Em erro de julgamento ao absolver a Fazenda Pública da instância por erro na forma do processo
com impossibilidade de convolação.
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2. Quanto às nulidades imputadas à sentença recorrida
A nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, prevista no n.º 1 do art. 125º do CPPT e na
alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, está directamente relacionada com o comando constante do
n.º 2 do art. 660º do CPC, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a
outras».
Esta nulidade da decisão, por omissão de pronúncia, só existe quando o tribunal deixa de apreciar
e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, a menos que o seu conhecimento tenha ficado
prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe incumbe o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento
oficioso de outras (cfr. citado n.º 2 do art. 660º do CPC).
Por conseguinte, tal como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 19/9/2012,
proc n.º 862/12, “(…) só pode ocorrer omissão de pronúncia quando o juiz não toma posição sobre
questão colocada pelas partes, não emite decisão no sentido de não poder dela tomar conhecimento
nem indica razões para justificar essa abstenção de conhecimento, e da sentença também não resulta,
de forma expressa ou implícita, que esse conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução
dada ao litígio.”
No caso dos autos, o recorrente fundamenta a nulidade por omissão de pronúncia no entendimento de que alegara perante o Tribunal recorrido a incompetência em razão da matéria dos Tribunais
Administrativos e Fiscais e que a mesma não foi apreciada.
Como deixámos antever, a nosso ver e salvo o devido respeito, não pode ser acolhida a arguição
da nulidade em questão.
Vejamos.
O Mmº Juiz “a quo” confrontado com a questão da ilegitimidade passiva da Fazenda Pública, por
estar em causa uma dívida ao IFAP., IP., resultante de ajudas indevidamente recebidas, entendeu que
importaria resolver, a título de questão prévia, o problema relativo ao erro na forma do processo suscitado pela Fazenda Pública. Segundo bem se compreende o raciocínio seguido na sentença recorrida,
a haver erro na forma do processo insusceptível de convolação, como acabou por se concluir, tornaria
irrelevante a questão da incompetência em razão da matéria.
Nesta sequência, o Mmº Juiz “a quo”, ao concluir pela impossibilidade de convolação entendeu
que a análise das demais questões suscitadas pelo recorrente ficavam prejudicadas. O que significa
que, tratando-se de uma questão de prejudicialidade não há, em rigor, omissão de pronúncia. Neste
sentido vai precisamente o despacho de fls. 127 dos autos do Mmº Juiz “a quo” onde se pode ler que
“O tribunal tem o dever de se pronunciar sobre todas as questões relevantes para a decisão a proferir.
Caso a solução dada pelo Tribunal para uma questão prejudique a apreciação de outras (ou mesmo das
demais), não há qualquer omissão de pronúncia”.
Alega o recorrente que a incompetência absoluta configura uma excepção dilatória determinante
da absolvição da instância e que deveria preceder a análise das demais questões.
E, na verdade, assim é.
Impende sobre o tribunal apreciar todas as questões jurídicas suscitadas e das que sejam de
conhecimento oficioso, cuja resolução não deva considerar-se prejudicada pela solução dada a outras
(art. 660º, n.º 2, do CPC), começando pelas questões processuais que possam determinar a absolvição
da instância (art. 660º, n.º 1, do CPC) indicadas no art. 288º do CPC, cuja alínea a) refere, desde logo,
a incompetência absoluta.
Apesar disso, o que se verifica é erro de julgamento, mas não omissão de pronúncia. Isto é, a
sentença recorrida incorreu em erro quando julgou que devia começar pela análise da questão prévia
relativa ao erro de julgamento, porque na verdade deveria ter começado a analisar, por anteceder todas
as demais questões, a da incompetência absoluta do Tribunal.
Em conformidade com jurisprudência reiterada, quando o Tribunal consciente e fundamentadamente
ou implicitamente “não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se
for errado o entendimento em que se baseia esse não conhecimento, mas não nulidade por omissão de
pronúncia. Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre
questão de que devesse conhecer, inclusivamente não decidindo explicitamente que não pode dela tomar
conhecimento” (cfr. o Acórdão de 19/9/2012 e a jurisprudência aí citada).
Atento o exposto, independentemente, portanto, da bondade do decidido pelo Mmº Juiz “a quo”
(questão que se subsume já a eventual erro de julgamento e não à nulidade por omissão de pronúncia)
improcede a alegação do recorrente quanto à omissão de pronúncia.
Alega também o recorrente que “A Sentença proferida violou, ainda, o estatuído no nº1 do art.º 123
do CPPT, porquanto o Tribunal a Quo limitou-se a enunciar, sintetizadamente, o pedido do ora recorrente
quando deveria ter identificado os interessados, os factos objeto do litígio, sintetizado a pretensão do
impugnante e respetivos fundamentos”, não o fazendo, a sentença proferida é nula, nos termos do nº1
do art.º 125 do CPPT e da alínea d) n.º 1 do art.º 668 do CPC”.
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Também aqui se afigura não assistir razão ao recorrente.
É verdade que o art.123º do CPPT estabelece os requisitos específicos da sentença em processo
de impugnação judicial, entre os quais figura a identificação do impugnante ou impugnantes, os factos
que estão na base da questão que é objecto de litígio, síntese da pretensão do impugnante e dos seus
fundamentos, etc.
No entanto, a mera insuficiência de algum ou alguns destes requisitos não determina só por si e
em todas as situações a nulidade da sentença. Tal cominação há-de estar reservada para situações mais
graves que impliquem a violação de princípios processuais fundamentais, como o do contraditório, da
defesa, da igualdade das partes, da fundamentação, etc.
Assim, ficou consignado no Acórdão do STA de 29/3/2006, proc n.º 942/05, que, por exemplo, se
“(…) a decisão recorrida é uma decisão de rejeição liminar de um incidente suscitado pelo recorrente,
no qual este solicita a suspensão da instância executiva, uma vez que a questão jurídica assim suscitada,
que consiste em saber se o referido incidente deve ou não prosseguir, por natureza não depende da
alegação de qualquer facto que pudesse interessar para a decisão, não necessita o Juiz de fixar qualquer
elenco probatório que sirva de fundamento a essa mesma decisão.”
Por identidade de razão, no caso sub judice, tendo a sentença recorrida terminado com a absolvição
da Fazenda Pública da instância por ilegitimidade passiva, e tendo o Mmº Juiz “a quo” concluído pelo
erro na forma do processo com impossibilidade de convolação, afigura-se, desde logo, que não necessitava o Mmº Juiz “a quo” de fixar qualquer elenco probatório que servisse de fundamento à sua decisão,
sendo igualmente irrelevante a insuficiência apontada pelo recorrente quanto aos demais elementos.
3. Quanto à alegada incompetência absoluta
Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 19/9/2012, “Não estando este
tribunal de recurso impedido de apreciar como erro de julgamento aquilo que é apresentado pelo recorrente como nulidade da sentença - já que lhe cabe, na sua função jurisdicional, não apenas interpretar e
aplicar a lei, mas também interpretar e apreciar correctamente, sem formalismos exagerados, os factos
alegados, sendo livre na sua qualificação jurídica (art. 664º do CPC)”, vejamos se assiste razão ao
recorrente quanto à alegada incompetência absoluta.
Alega o recorrente que a dívida em causa, originada pelo eventual incumprimento contratual de
concessão de ajudas financeiras pelo IFADAP não pode ser cobrada nos Tribunais Administrativos e
Fiscais através do processo de execução fiscal, porque no contrato celebrado com aquela instituição
está inserta uma cláusula onde se diz que “para todas as questões emergentes deste contrato ou da sua
execução é sempre competente o foro cível da comarca de Lisboa”.
Para o recorrente, “O tribunal competente para dirimir os conflitos que adviessem do contrato
celebrado seria o tribunal cível e, os contratos celebrados com os particulares, seriam regulados pelo
direito privado”, pelo que “o tribunal fiscal seria, materialmente, incompetente para julgar, o que determina a sua incompetência absoluta”.
Acontece que a questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma
constante, no sentido de que os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de
dívidas ao ex-IFADAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas financeiras,
mediante processo de execução fiscal – vão neste sentido os acórdãos de 26/08/09, recurso 609/09,
de 23/09/09, recurso 650/09, de 13/05/2009, recurso n.º 187/09, de 25/06/2009, recurso n.º 416/09, de
03.03.2010, recurso 21/10, de 04.05.2011, recurso 202/11 e de 11.05.2012, recurso 139/11, todos in
www.dgsi.pt.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação
concordarmos integralmente, pelo que remetemos para o que sobre tal matéria foi dito no Acórdão de
20/6/2012, proc n.º 324/12:
«O IFADAP é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia
administrativa e financeira e património próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às empresas públicas, e que tem como atribuições a promoção
do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro-industrial, em especial
através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades, competindo-lhe
assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas comunitárias e nacionais aos sectores
da agricultura e das pescas (artigos 1.º, 3.º e 5.º do DL 414/93, de 23/12).
Sobre os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP no âmbito das suas atribuições, se pronunciou já o Tribunal Constitucional, em acórdão de 23/3/2007, no recurso n.º 859/03,
onde se afirma, designadamente, que “(…) seja qual for o critério que se adopte para a qualificação
dos contratos como administrativos, há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado
concretamente estabelecido, que reveste essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o
IFADAP. Trata-se de um acordo de vontades em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito
público, dotada de autonomia administrativa e financeira e património próprio (artigo 1.º dos Estatutos do IFADAP, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 414/93, de 23 de Dezembro), a quem são conferidos
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poderes de direito administrativo, entre os quais a competência para emitir actos administrativos e
celebrar contratos administrativos como meio de prosseguir as suas atribuições, que consistem na
promoção do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro-industrial, em
especial através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades (artigo 5.º
dos referidos Estatutos). Na situação específica em causa, trata-se de contrato celebrado no âmbito de
gestão de fundos públicos, inserida na actividade mais ampla de fomento de determinados interesses
públicos, designadamente através da atribuição de ajudas pelo IFADAP aos particulares (no caso, ao
ora recorrente), para que estes invistam nessas mesmas estruturas.
Acresce que, no âmbito da regulamentação legal e convencional do contrato, são consagradas
cláusulas exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado (isto é, de cláusulas apenas concebíveis numa relação jurídica em que pelo menos uma das partes é a Administração intervindo nessa
qualidade), como a atribuição ao IFADAP de poderes de acompanhamento, fiscalização e controlo
de programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias (artigo 5.º, n.º 2, alínea e),
dos Estatutos) ou do poder de unilateralmente rescindir ou modificar o contrato no caso de incumprimento pelo beneficiário de qualquer das suas obrigações (…). (…) deparamos nesta hipótese com a
determinação autoritária do pagamento de determinada quantia em consequência do exercício de um
poder sancionatório. Na verdade, a atribuição de um poder com tal conteúdo à Administração constitui
um factor determinante para a conclusão pela administratividade dos contratos em causa: trata-se
manifestamente de um poder outorgado à entidade administrativa, exorbitante do direito privado e
que releva da respectiva supremacia jurídico-pública. Na relação constituída, o contraente público
detém o poder de praticar actos administrativos no âmbito da execução do contrato que celebrou com
o particular, o que não sucederia se estivéssemos no horizonte de um contrato de direito privado».
O referido Acórdão do Tribunal Constitucional julgou organicamente inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1, alínea q), da CRP [actual alínea p)], a norma constante do artigo 53.º, n.º 2,
do Decreto-Lei n.º 81/91, de 19/2, que determina a competência dos tribunais civis para as execuções
instauradas pelo IFADAP em virtude do não cumprimento pelos particulares dos respectivos contratos
de atribuição de ajudas.
Para além da argumentação exposta, importa ainda considerar que o acto de rescisão do contrato
por incumprimento das obrigações assumidas tem a natureza de acto administrativo, na medida em
que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP fundada no regime jurídico aplicável (artigos 52.º
do DL 81/91, de 19/2, e 120.º do CPA) (1).
Ora acontece que, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas
mediante processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito
público que devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece
na alínea a) do n.º 2 do artigo 148.º do CPPT. O que significa que a admissibilidade da utilização do
processo de execução fiscal depende necessariamente de lei expressa que tal preveja. No entanto, o
certo é que relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, como as do
IFADAP, o n.º 1 do artigo 155.º do Código do Procedimento Administrativo estabelece que «quando
por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou por ordem
desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo
de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário».
Assim, tal como ficou consignado no Acórdão de 20/6/2012, que temos vindo a seguir, «(…)
esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma, legitima a
cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida, mediante o processo de execução fiscal - cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, de 13/5/2009, de 20/5/2009 e de 25/6/2009, proferidos nos recursos n.ºs 187/09, 427/09
e 416/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.
Daí que os serviços de finanças tenham, pois, competência para instaurar os processos de execução
fiscal que visam a restituição de ajudas previamente decidida pelo IFADAP (actual IFAP, IP)».
Em face do exposto, não assiste razão ao recorrente, devendo improceder os argumentos por si
alegados quanto a esta matéria.
4. Quanto ao erro de julgamento
Como vimos, no caso dos autos foi deduzida impugnação judicial com alegação de fundamentos
característicos da oposição à execução (nulidade do título executivo; falta de notificação da liquidação
do tributo no prazo de caducidade; prescrição da dívida exequenda), nos termos do disposto no art. 204º,
n.º 1, als. d), e) e i), CPPT.
O Mmº Juiz “a quo” considerou haver erro quanto à forma do processo com impossibilidade de
convolação da impugnação judicial em oposição por extemporaneidade.
Acontece que, como bem refere o Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, o recorrente arguiu
igualmente em termos explícitos e extensos a nulidade da citação, desde logo por não ter sido acompanhada
dos elementos essenciais da dívida nem cópia do título executivo para que o recorrente se pudesse defender.
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Ora, como ficou consignado no Parecer do Ministério Público “(…) a apreciação desta questão
é prévia e tem consequência no exercício do direito de defesa contra a execução instaurada mediante
dedução de oposição, revelando-se prematuro o julgamento do tribunal recorrido sobre a impossibilidade de convolação.
Neste contexto, impõe-se a convolação da petição de impugnação judicial para requerimento de
arguição de nulidade da citação, a enviar ao órgão da execução fiscal para apreciação, sendo eventual
decisão desfavorável à pretensão o requerente susceptível de reclamação para o tribunal tributário
(art. 276º CPPT)”.
Neste sentido, vai a jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão
do Pleno da Secção do Contencioso, de 24 de Fevereiro de 2010, rec. n.º 923/08, segundo o qual
“as alegadas nulidades por falta de citação devem ser arguidas primariamente perante o órgão de
execução fiscal, sendo a decisão que por ele venha a ser tomada relativamente à questão susceptível de reclamação judicial para o tribunal tributário, nos termos dos artigos 276º e seguintes do
Código de Procedimento e de Processo Tributário”(ver também, entre outros, o Acórdão do STA
de 4/11/2009, proc n.º 416/06).
Assim sendo, afigura-se que é de revogar a sentença recorrida, por se entender ser possível a convolação da impugnação judicial em requerimento de arguição de nulidade perante o órgão de execução
fiscal, assim se dando provimento ao presente recurso.
III - DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
ordenando-se a baixa do processo para prosseguir como requerimento de arguição de nulidade por falta
de citação, junto do órgão de execução fiscal.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Cfr. Acórdãos do STA de 2/5/2000 e de 24/6/2004, nos recursos 45774 e 1229/03, respectivamente.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
IRS. Categoria B. Momento da tributação. Prestação de serviços. Obrigação de emitir
documento.
Sumário:
I — Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 6, do CIRS, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 33-B/2002, de 30 de Dezembro (LOE para 2003), os rendimentos empresariais e profissionais (cat. B), «ficam sujeitos a tributação desde
o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou
documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento
do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da
aplicação do disposto no artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento
seja determinado com base na contabilidade».
II — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53.º do CIVA, beneficiam da isenção de
IVA os sujeitos passivos de rendimentos da categoria B de IRS que não tenham
nem estejam obrigados a ter contabilidade organizada e cujo volume de negócios não tenha atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios superior a
€ 10 000,00.
III — Nesse caso, aqueles não ficam sujeitos à obrigação de emitir factura e, uma vez
que a obrigação de emissão de documento decorre do CIRS [cfr. artigo 115.º, n.º 1,
alínea a)], a mesma pode ocorrer com o recebimento e não obrigatoriamente com
a conclusão da prestação do serviço.

3513
Processo n.º 809/12-30.
Recorrentes: José Alberto Conde Caleiro e Maria Arnalda de Sousa Ferreira da Silva.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 José Alberto Conde Caleiro e mulher, Maria Arnalda de Sousa Ferreira da Silva (adiante
Contribuintes, Impugnantes ou Recorrentes) impugnaram a liquidação adicional de Imposto Sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) do ano de 2003, que lhe foi efectuada na sequência da correcção da matéria tributável por a Administração tributária (AT) ter considerado que os Contribuintes
omitiram na declaração respeitante àquele ano rendimentos do Contribuinte marido, sujeitos a tributação
na categoria B, do montante de € 10.000,00.
Pediram ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a anulação daquele acto por considerarem que o montante em causa não constitui rendimento tributável no ano de 2003, mas apenas no
ano de 2006, em que o recebeu efectivamente e declarou para efeitos de IRS.
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial improcedente.
Para tanto, em resumo e no que ora nos interessa, considerou que atento o disposto no n.º 6 do art. 3.º
do Código do IRS (CIRS), os rendimentos em causa devem ser tributados no ano de 2003, ano em que
deveria ter sido emitida a factura correspondente à prestação de serviços que lhes deu origem, como
decorre do disposto no art. 7.º, n.º 1, alínea b), do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA).
1.3 Os Impugnantes recorreram da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo e o recurso
foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 O Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A - Em causa está a liquidação de IRS do ano de 2003, no montante de € 2.545,95, apurada na
sequência de uma acção inspectiva levada a efeitos pelos Serviços de Inspecção Tributária.
B - A liquidação apurada alicerçou-se na correcção aritmética feita pelos SIT, tendo por base os
serviços prestados pelo impugnante marido no ano de 2003, no valor de € 15.000, dos quais o impugnante apenas havia declarado € 5.000,000, no ano de 2003, e o remanescente no ano de 2006.
C - Consideraram os SIT, que os rendimentos eram de categoria B e tributáveis no ano de 2003,
por ter sido esse o ano da prestação efectiva do serviço, e relativamente aos quais era obrigatória a
emissão da respectiva factura.
D - Decorre do disposto no art. 3.º, n.º 6 do CIRS que “Os rendimentos referidos neste artigo ficam
sujeitos a tributação desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura
ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento
ou colocação à disposição dos respectivos titulares…”
E - O art. 7.º n.º 1 b) do CIVA consagra, por sua vez que, “sem prejuízo do disposto nos números
seguintes, o imposto é devido e toma-se exigível:... nas prestações de serviços, no momento da sua
realização”.
F - Assim, a prestação de serviços foi realizada no ano de 2003, devendo ser nesse ano emitida a
competente factura, o que como vimos, não sucedeu.
G - Os rendimentos auferidos no ano de 2003 devem obrigatoriamente ser declarados na declaração
Mod. 3 de IRS, dentro dos prazos legais para o efeito.
H - Resulta do relatório inspectivo que o Apelante marido prestou serviços no ano de 2003, e
que não os declarou, nem emitiu nesse ano a competente factura, quando essa é uma obrigação legal.
I - Na sentença recorrida, o juiz [do Tribunal] a quo comungou do entendimento da técnica inspectora tributária, que no caso concreto do Apelante marido, dado que o serviço foi prestado em 2003 estava
o contribuinte obrigado, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 28.º do Código do IVA, à emissão
de uma factura (título de crédito) ou documento equivalente nesse mesmo ano independentemente do
recebimento do preço acordado pelos serviços, e consequente inclusão desse rendimento na declaração
de IRS desse ano, independentemente do seu recebimento efectivo não ter acontecido nesse ano.
J - Com o devido respeito, entendem os Apelantes que [, quer] a técnica inspectora tributária responsável pelo relatório em causa, quer o juiz [do Tribunal] a quo na sentença recorrida laboraram em erro.
L - Efectivamente, por força do disposto no n.º 6 do referido artigo 3.º do CIRS, “os rendimentos
referidos, ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para efeitos do IVA seja obrigatória a
emissão de factura ou documento equivalente (...)”.
M - Assim como, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 115.º do CIRS, “os titulares dos
rendimentos da categoria B são obrigados a passar recibo, em impresso de modelo oficial, de todas as
importâncias recebidas dos seus clientes, pelas prestações de serviços referidos na alínea b) do n.º 1 do
artigo 3.º, ainda que a título de provisão, adiantamento ou reembolso de despesas, (...).
N - Sucede que o Apelante marido apenas recebeu por conta dos serviços de arquitectura que
prestou no ano de 2003, a quantia de € 5.000,00, quantia esta que declarou na sua declaração anual de
rendimentos.
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O - Ou seja, o Apelante marido não recebeu a quantia de € 10.000 no ano de 2003, mas, como
consta do próprio relatório de inspecção sub judice e da factualidade assente da sentença recorrida
apenas em Novembro de 2006.
P - Pelo que, não tendo o Apelante marido recebido o valor de € 10.000,00 no ano de 2003, não
estava obrigado a emitir o respectivo recibo em 2003, e, consequentemente, não estava obrigada a
declarar esse valor na declaração de rendimentos de 2003.
Q - Caso contrário, e a fazer vale a este [sic] tese defendida pela técnica inspectora tributária e
pelo juiz [do Tribunal] a quo, o contribuinte fiscal iria emitir um recibo de uma quantia que efectivamente não recebeu, o que é de todo impensável, já que os recibos pressupõem um pagamento, ou
seja, não existem para ser utilizados como facturas, mas sim como documentos de quitação, daí que os
mesmos só sejam emitidos e entregues aos beneficiários da prestação de serviços em simultâneo com
o pagamento dos serviços prestados.
R - A não ser assim, o beneficiário da prestação de serviços ficaria munido de um documento que
faria prova de um pagamento que não existiu.
S - Acresce que, caso o Apelante marido declarasse os € 10.000,00 efectivamente recebidos em
2006, no ano de 2003, estaríamos a admitir uma situação absurda de tributação sobre expectativas de
rendimentos, e não sobre rendimentos efectivos, pelo que nessa hipótese absurda o Apelante marido
poderia pagar imposto sobre um rendimento que poderia nunca vir a receber efectivamente.
T - Acresce ainda que o valor global do projecto de arquitectura acordado em 2003 entre o Apelante marido e os beneficiários dos serviços prestados por aquele, foi de € 75.000,00, sendo que por
transacção celebrada no âmbito de um processo judicial de cobrança desses serviços, o valor desses
serviços foi reduzido para € 15.000,00.
U - Ora, se comungássemos do enquadramento jurídico efectuado na sentença recorrida, o Apelante marido teria que ter emitido um recibo no ano de 2003, no valor de € 75.000,00 e declarado esse
valor na declaração anual de rendimentos desse ano, pagando o respectivo imposto, quando na verdade
apenas viria a receber efectivamente € 15.000,00, situação esta altamente lesiva dos seus direitos, e que
de forma alguma poderá ser defensável.
V - Nesta medida, entendem os Apelantes que o normativo legal que deve ser aplicado à presente situação fáctica, não é o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º do CIVA, como erradamente
aplicado pelo Tribunal recorrido, mas sim, o disposto no n.º 3 desse artigo 7.º do CIVA, que dispõe o
seguinte: “Nas transmissões de bens e prestações de serviços de carácter continuado, resultantes de
contratos que dêem lugar a pagamentos sucessivos, considera-se que os bens são postos à disposição
e as prestações de serviços são realizadas no termo do período a que se refere cada pagamento, sendo
o imposto devido e exigível pelo respectivo montante.”
X - Torna-se assim mais do que evidente que, não obstante se tratar de um rendimento referente
a trabalho prestado no ano de 2003, só na declaração anual de rendimentos relativa a 2006 é que a
referida quantia de € 10.000,00 deveria ser declarada pelo Apelante marido, como foi.
Z - Tanto mais que, tendo o Apelante marido declarado os € 10.000,00 recebidos em 2006, na sua
declaração anual de rendimentos de 2006 [cfr. alínea j) da factualidade assente da sentença em mérito e
fls. 44 a 50 dos autos], não faz qualquer sentido uma liquidação adicional de IRS em 2003, caso contrário,
estaremos perante uma situação de dupla tributação, já que o mesmo rendimento do Apelante marido
(€ 10.000,00) seria alvo do mesmo imposto (IRS) quer no ano de 2003 quer no ano de 2006.
AA - Pelo que ao julgar improcedente por não provada a impugnação apresentada pelos ora Apelantes, a douta sentença apelada violou, para além de outros, o artigo 7.º, n.º 3 do CIVA».
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto proferiu parecer no sentido de que seja concedido provimento
ao recurso e revogada a sentença recorrida, com a seguinte fundamentação:
«A questão controvertida é saber em que ano devem ser tributados rendimentos de prestação de
serviços prestados em 2003, mas apenas recebidos em 2006, em sede de transacção judicial.
Vejamos.
Até 31 de Dezembro de 2002, o momento em que os rendimentos de categoria B ficavam sujeitos
a tributação coincidia com aquele em que ocorria o seu pagamento ou colocação à disposição, independentemente do ano em que a prestação tivesse ocorrido e da obrigação de tributação em sede de
IVA, sem prejuízo, todavia, do estipulado no artigo 18.º do CIRC para os rendimentos apurados com
base na contabilidade.
Com as alterações introduzidas pela Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro, em vigor a partir de
1 de Janeiro de 2003, o momento de sujeição a tributação em IRS coincide com aquele em que para
efeitos de IVA se tome se tome exigível a emissão de factura ou documento equivalente, nos termos do
artigo 53.º/1 do CIVA, ou não sendo exigível a emissão de factura com a data do pagamento com o da
colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo do estipulado no artigo 18.º do CIRC
para os rendimentos apurados com base na contabilidade.
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Ora, no caso em análise, em que estão em causa rendimentos provenientes de serviços prestados
em 2003, mas só pagos em 2006, em que era exigível a emissão de factura, de acordo com o regime legal
vigente à data do facto tributário, os rendimentos ficam, em princípio, sujeitos a tributação em 2003.
Sucede que os rendimentos em causa, no montante de € 10.000,00 são rendimentos litigiosos,
uma vez que a determinação do seu valor dependeu de decisão judicial homologatória de transacção
(artigo 62.º do CIRS).
Assim sendo, nos termos do estatuído no artigo 62.º do CIRS o englobamento de tais rendimentos
só se faz depois de transitada em julgado a decisão e opera-se na declaração de rendimentos do ano
em que transite.
Como resulta do probatório, os recorrentes englobaram os rendimentos na declaração do ano de
2006, ano do trânsito da sentença judicial.
A liquidação sindicada sofre de vício de violação de lei, por erro sobre os seus pressupostos.
A sentença recorrida, a nosso ver, merece, pois, censura.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando-se a sentença recorrida na ordem jurídica, anulando-se o acto tributário sindicado».
1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro
de julgamento quando considerou que, para efeitos de tributação em IRS, os rendimentos efectivamente
recebidos em 2006, mas respeitantes a serviços prestados em 2003, devem integrar o rendimento tributável deste ano de 2003, o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se o Contribuinte
marido estava obrigado a emitir factura na data da prestação de serviços.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«Com interesse para a decisão da causa resulta apurada a seguinte factualidade:
a) Os impugnantes, por indícios de omissão de proveitos, foram alvo de uma acção inspectiva de
âmbito parcial, que recaiu sobre o IVA e o IRS dos anos de 2003, 2004 e 2005 (cf. doc. de fls.16 a 32
do processo administrativo apenso aos autos, doravante apenas PA).
b) Ali se apurou que “Em 2005 o sujeito passivo deu entrada, junto das varas Cíveis do Tribunal
da Comarca do Porto, de uma acção contra Francisco dos Santos Silva e F. Nicolau Santos Silva, na
qual alega que prestou diversos serviços de arquitectura aos réus sem que estes tenham pago o preço
acordado (€ 75.000, acrescido de IVA à taxa legal). Nessa mesma acção reclama igualmente o pagamento de 78.500 € (acrescidos de IVA) relativos a trabalhos complementares ao projecto inicial. Pese
embora esta confissão da prestação de serviços o facto é que o sujeito passivo apresenta uma situação
bastante irregular:
- Apenas procedeu à entrega da declaração de início de actividade para efeitos de IVA e IRS em
2007-03-22, conforme comprovativo apresentado no âmbito do direito de audição;
- Nunca apresentou qualquer declaração periódica para efeitos de IVA;
- As suas declarações de rendimento modelo 3 de IRS apresentam rendimentos incompatíveis com
a realidade confessada e reclamação naquela petição” (cf. Doc. de fls. 20 do PA).
c) Mais se apurou que “O sujeito passivo viria a receber, efectivamente, pelo referido projecto
a quantia global de 15.000 €: 5.000 € em 2003 e os restantes 10.000 € em Novembro de 2006 (Já no
âmbito do acordo de transacção entre as partes homologado por sentença do Tribunal de Novembro
de 2006 - 1.ª Vara Cível do Porto).
O contribuinte nunca emitiu qualquer factura ou documento equivalente pela realização de tais
serviços, desrespeitando assim diversas normas do Código do IVA e do IRS. Apenas emitiu em 2006, o
recibo de quitação pela quantia recebida no âmbito do processo judicial” (cf. Doc. de fls. 21 do PA).
d) Concluíram os SIT que “... estamos perante um contribuinte que é sujeito passivo de IRS, que está
obrigado à entrega da declaração de início de actividade e que está obrigado à emissão de recibos e/ou facturas ou documentos equivalentes por todos os serviços prestados no âmbito da sua actividade profissional.
Está igualmente obrigado a declarar tais rendimentos na declaração modelo 3 a que se refere o
art. 57.º do Código do IRS, no ano em que “... para efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura
ou documentos equivalente” (cf. Doc. de fls. 23 e 24 do PA).
e) Foram propostas correcções ao rendimento tributável para efeitos de IRS, categoria B, de
acordo com o seguinte quadro:
Ano 2003
Tipo de rendimento

Valores realizados,
sujeito a IRS
(em euros)

Valores declarados
no modelo 3 do IRS
(em euros)

Rendimentos
omitidos = valor da correcção
(em euros)

17 511,09

(*) 7 511,09

10 000,00

Categoria B:
Rendimentos de José Alberto C. Caleiro . . . . . . . .

* valor correspondente ao declarado numa declaração de substituição apresentada em 16 de Maio de 2007, incluindo mais 5000€ do que inicialmente declarado.
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f) Os SIT decidiram que “face ao disposto no art. 26.º do Código do IRS o rendimento tributável
da categoria B do IRS (Rendimentos Empresariais e Profissionais) será determinado de acordo com as
regras do regime simplificado previstas no art. 31.º do mesmo diploma legal. Nestes termos o acréscimo
ao rendimentos tributável desta categoria será de:

Rendimentos bruto da categoria B. . . . . . .
Rendimento tributável da categoria B . . . .

Valores resultantes do total
de rendimentos sujeitos a IRS
(em euros)

Valores resultantes do valor declarado
pelo contribuinte na declaração
mod. 3 de IRS
(em euros)

Acréscimo
ao rendimento tributável
(em euros)

17 511,09
11 382,21

7 511,09
4 882,21

10 000,00
6 500,00

g) Em face das conclusões explanadas no relatório dos SIT, foi emitida a liquidação adicional de
IRS n.º 20075334479692, no montante de € 2.545,95 (cf. doc. de fls. 10 e 11 dos autos).
h) Em 07/05/2007, o impugnante apresentou a declaração de substituição de rendimentos – IRS,
Mod. 3, onde declara a quantia de € 5.000,00 relativa a serviços prestados no ano de 2003 (cf. fls. 32
a 38 dos autos).
i) O termo de transacção no âmbito do processo 1443/05.9TVPRT, que correu termos na 1.ª Vara
Cível do Porto (cf. doc. de fls. 39 a 42 dos autos).
j) A declaração de rendimentos IRS, Mod. 3, do ano de 2006, na qual é mencionada a quantia de
€ 10.000,00 relativa a prestações de serviços (44 a 50 dos autos).
k) Em 2003 foi encomendado ao impugnante marido um projecto de arquitectura (bloco de apartamentos) para Chaves (cf. depoimento das testemunhas).
l) O impugnante recebeu € 5.000,00 no ano de 2003 e € 10.000,00 no ano de 2006 (cf. depoimento
das testemunhas).
Factos não provados
Dos autos não resultam provados outros factos com interesse para a decisão da causa».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O ora Recorrente, no exercício da sua actividade sujeita a tributação na categoria B do IRS, prestou
serviços no ano de 2003 pelos quais não emitiu factura.
A AT, na sequência de uma acção de fiscalização, verificou que o Contribuinte marido auferiu
pela prestação daqueles serviços o montante de € 15.000,00, que lhe foram pagos € 5.000,00 em 2003
e € 10.000,00 em 2006, estes na sequência da transacção homologada por sentença proferida neste
ano de 2006 e que fixou em € 15.000,00 o valor dos serviços, pelos quais o Contribuinte peticionava
judicialmente € 75.000,00.
O Contribuinte apresentou então, para efeitos de IRS, declaração de correcção relativamente aos
rendimentos do ano de 2003, acrescendo ao rendimento declarado os € 5.000,00 recebidos nesse ano,
bem como declarou como rendimentos do ano de 2006 os € 10.000,00 recebidos nesse ano e pelos
quais emitiu recibo de quitação.
A AT, considerando que também estes € 10.000,00 integravam rendimento do ano de 2003,
procedeu à correcção do rendimento declarado para esse ano e à correspondente liquidação adicional
de IRS. Isto, em síntese, porque considerou que, nos termos do disposto no art. 3.º, n.º 6, do CIRS, os
rendimentos profissionais ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para efeitos de IVA
seja obrigatória a emissão de factura ou documento equivalente, sendo que, nos termos do disposto no
art. 7.º, n.º 1, alínea b), do CIVA, esse momento é o da prestação dos serviços.
Os Contribuintes discordaram desse entendimento e impugnaram a liquidação de IRS do ano de
2003. Sustentaram os Impugnantes, no que ora nos interessa considerar, que,
No ano de 2003, o Contribuinte marido apenas recebeu € 5.00,00 relativamente aos serviços em
causa, quantia essa que deveria ter declarado para efeitos de IRS desse ano, o que apenas não fez por
lapso, já regularizado mediante a apresentação de declaração de substituição;
Já quanto à quantia de € 10.000,00 que recebeu em 2006, não tinha que declará-la no ano de
2003 – em que nem sequer sabia se a iria ou não receber –, mas apenas no ano em que efectivamente
a recebeu, como fez;
Não tinha o Contribuinte marido que emitir recibo algum relativamente a esta quantia no ano de
2003, como resulta do disposto no art. 115.º, n.º 1, alíneas a) e b), do CIRS.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a impugnação judicial improcedente porque considerou que, atento o disposto no art. 7.º, n.º 1, alínea b), do CIVA, o Contribuinte marido estava obrigado a emitir factura no ano de 2003, pelo que era nesse ano que os
referidos rendimentos de € 10.000,00 deveriam ter sido declarados, como resulta do disposto no
n.º 6 do art. 3.º do CIRS.
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Inconformados com a sentença, os Impugnantes dela recorreram para este Supremo Tribunal
Administrativo. Continuam a sustentar que a referida quantia de € 10.000,00, porque foi recebida
em 2006, constitui rendimento desse ano, sendo que no ano de 2003 não estavam obrigados a
emitir factura desse valor, que nem sequer sabiam então que era o que iria receber o Contribuinte
marido.
Assim, como deixámos dito em 1.7, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a
sentença recorrida incorreu em erro de julgamento quando considerou que, para efeitos de tributação
em IRS, os rendimentos efectivamente recebidos em 2006, mas respeitantes a serviços prestados em
2003, devem integrar o rendimento tributável deste ano de 2003, o que, como procuraremos demonstrar,
passa por indagar se, como considerou a AT e corroborou a sentença recorrida, o Contribuinte marido
estava obrigado a emitir factura na data da prestação de serviços.
2.2.2 DO MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO
Nos termos do art. 3.º, n.º 1, alínea b), do CIRS, os rendimentos auferidos no exercício, por conta
própria, de qualquer actividade de prestação de serviços estão sujeitos à incidência do imposto.
Quanto ao momento relevante para essa tributação, cumpre ter presente o disposto no art. 3.º, n.º 6,
do CIRS, na redacção que lhe foi introduzida pela LOE para 2003, ou seja, pela Lei n.º 32-B/2002, de
30 de Dezembro:
«Os rendimentos referidos neste artigo ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para
efeitos de IVA seja obrigatória a emissão de factura ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória
a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares,
sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento seja
determinado com base na contabilidade».
Foi com base neste preceito, e por considerar que o Contribuinte estava obrigado a emitir factura,
para efeitos de IVA, no momento em que ocorreu a prestação dos serviços – 2003 – que a AT corrigiu
o rendimento tributável declarado com referência a esse ano, acrescendo-lhe os € 10.000,00, e liquidou
adicionalmente o IRS que considerou devido.
Mas será que o Contribuinte estava obrigado a emitir factura em 2003?
Dizia o art. 115.º, n.º 1, do CIRS, na redacção aplicável, que é a do Decreto-Lei n.º 198/2001, de
3 de Julho, com a epígrafe «Emissão de recibos e facturas»:
«1 - Os titulares dos rendimentos da categoria B são obrigados:
a) A passar recibo, em impresso de modelo oficial, de todas as importâncias recebidas dos seus
clientes, pelas prestações de serviços referidas na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, ainda que a título de
provisão, adiantamento ou reembolso de despesas, bem como dos rendimentos indicados na alínea c)
do n.º 1 do mesmo artigo; ou
b) A emitir factura ou documento equivalente por cada transmissão de bens, prestação de serviços ou outras operações efectuadas, e a emitir documento de quitação de todas as importâncias
recebidas».
Do preceito legal resulta que os profissionais que, como o Contribuinte, fossem titulares de
rendimentos da categoria B podiam, em alternativa – como resulta inequivocamente da conjunção
disjuntiva intercalada entre as alíneas a) e b) do n.º 1 –, passar recibo, de modelo oficial, ou emitir
factura.
Mas a emissão de factura pode ser imposta pelo CIVA (sendo, aliás, a obrigatoriedade dessa
emissão para efeitos de IVA que é relevada para efeitos da fixação do momento da sujeição à
tributação do rendimentos da categoria B), designadamente pelo seu art. 29.º, n.º 1, alínea b) (1),
que estabelece:
«Para além da obrigação do pagamento do imposto, os sujeitos passivos referidos na alínea a)
do n.º 1 do artigo 2.º são obrigados, sem prejuízo do previsto em disposições especiais, a:
[…]
b) Emitir uma factura ou documento equivalente por cada transmissão de bens ou prestação de
serviços, tal como vêm definidas nos artigos 3.º e 4.º do presente diploma, bem como pelos pagamentos
que lhes sejam efectuados antes da data da transmissão de bens ou da prestação de serviços».
A obrigação de emitir factura, no que ao Recorrente se refere, depende, pois, da sua qualidade de
sujeito passivo de IVA e da qualificação do facto que deu origem aos rendimentos como prestação de
serviços, que, uma e outra, não vêm postas em causa nos autos.
Ou seja, apesar de o CIRS (art. 115.º, n.º 1) permitir aos sujeitos passivos titulares de rendimentos da categoria B a opção entre a passagem de recibo e a emissão de factura, o CIVA [art. 29.º, n.º 1,
alínea b)] impõe-lhes, no caso de serem simultaneamente sujeitos passivos deste imposto, tal como
referidos no art. 2.º, n.º 1, alínea a), do Código, a emissão de factura, designadamente no caso de prestação de serviços, tal como definida no art. 4.º do mesmo Código.
E a factura deverá ser emitida no momento da realização da prestação de serviços ou em que
foram efectuados pagamentos anteriores à realização das operações, se essa data não coincidir com a
da emissão da factura [arts. 7.º. n.º 1, alínea b), e 36.º, n.ºs 1 e 5, alínea f) (2)].
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Há, no entanto, que ter em conta o disposto no art. 53.º, n.º 1, do CIVA:
«1 - Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos que, não possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos do IRS ou IRC, nem praticando operações de
importação, exportação ou actividades conexas, nem exercendo actividade que consista na transmissão
dos bens ou prestação dos serviços mencionados no anexo E do presente Código, não tenham atingido,
no ano civil anterior, um volume de negócios superior a (euro) 10 000».
Aos sujeitos passivos isentos de IVA, ao abrigo do art. 53º, não se aplicam as regras supra relativas à emissão de factura, uma vez que a obrigação de emissão de documento decorre do CIRS, pelo
que a emissão pode ocorrer com o recebimento e não obrigatoriamente com a conclusão da prestação
do serviço.
Como a AT reconheceu no relatório da fiscalização, o Contribuinte reunia as condições para beneficiar da isenção prevista no art. 53.º do CIVA. O que significa que, dando de barato que o ora Recorrente
fosse sujeito passivo de IVA e porque não tinha, nem estava obrigado a ter contabilidade organizada,
não pode afirmar-se que estivesse obrigado a emitir factura, bem podendo optar pela emissão de recibo.
Ora, o recibo de pagamento, como quitação que é, não tem que ser entregue (e, consequentemente,
emitido) antes de efectivamente pago o montante nele referido.
Aliás, nos termos do referido n.º 6 do art. 3.º do CIRS, não sendo obrigatória a emissão de factura
e não estando o sujeito passivo obrigado a ter contabilidade organizada, os rendimentos da categoria
B «ficam sujeitos a tributação […] desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos
respectivos titulares».
Assim, não há dúvida de que só em 2006, com a efectiva percepção dos € 10.000,00, se poder
considerar verificado o facto tributário (3).
Tudo de acordo com a doutrina que tem vindo a afirmar que a constituição do direito do Estado e
da obrigação do contribuinte «opera apenas no momento em que se efectua o recebimento ou colocação à disposição do titular, do dinheiro ou dos bens em espécie formativos do objecto do rendimento
em causa» (4).
Assim, não podia a AT considerar, como considerou, que os referidos € 10.000,00 constituíam rendimento do ano de 2003, motivo por que (se bem que por fundamentos diversos dos
invocados pelos Recorrentes (5) a liquidação impugnada padece da ilegalidade, a determinar a
sua anulação.
A sentença recorrida, que decidiu em sentido diverso, não pode manter-se, pelo que será revogada
a final.
2.2.3 OUTROS CONSIDERANDOS
Note-se que a solução seria a mesma ainda que se considerasse, como parece ter considerado o
Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, que o Contribuinte estava obrigado
a emitir factura em 2003 (6).
A entender-se que era devida a emissão de factura em 2003, então teremos de concluir, com
aquele Magistrado do Ministério Público, que, em face da disputa judicial quanto ao preço dos serviços
prestados (com repercussão nos rendimentos tributáveis), haveria de aplicar-se o disposto no art. 62.
º do CIRS (7), que determina: «Se a determinação do titular ou do valor de quaisquer rendimentos
depender de decisão judicial, o englobamento só se faz depois de transitada em julgado a decisão, e
opera-se na declaração de rendimentos do ano em que transite».
O que significa que, seja como for, bem andaram os Contribuintes ao englobar os € 10.000,00 em
causa nos rendimentos do ano de 2006, ano em que transitou em julgado a sentença que homologou a
transacção e da qual resultou ser aquele o montante dos rendimentos.
Finalmente, tendo os Contribuintes declarado o referido montante de € 10.000,00 como rendimentos
do ano de 2006, mal se compreende que a AT, tendo procedido à correcção do rendimento do ano de
2003 (aditando aquele montante à matéria tributável declarada), não tenha procedido à correspondente
correcção de sentido inverso (diminuindo igual montante à matéria tributável declarada) no ano de
2006, no que se nos afigura uma violação do disposto no princípio da justiça (8).
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Nos termos do disposto no art. 3.º, n.º 6, do CIRS, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 33-B/2002, de 30 de Dezembro (LOE para 2003), os rendimentos empresariais e profissionais
(cat. B), «ficam sujeitos a tributação desde o momento em que para efeitos de IVA seja obrigatória a
emissão de factura ou documento equivalente ou, não sendo obrigatória a sua emissão, desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares, sem prejuízo da aplicação
do disposto no artigo 18.º do Código do IRC, sempre que o rendimento seja determinado com base na
contabilidade».
II - Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 53.º do CIVA, beneficiam da isenção de IVA os sujeitos
passivos de rendimentos da categoria B de IRS que não tenham nem estejam obrigados a ter contabi-
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lidade organizada e cujo volume de negócios não tenha atingido, no ano civil anterior, um volume de
negócios superior a € 10.000,00.
III - Nesse caso, aqueles não ficam sujeitos à obrigação de emitir factura e, uma vez que a obrigação de emissão de documento decorre do CIRS [cfr. art. 115.º, n.º 1, alínea a)], a mesma pode ocorrer
com o recebimento e não obrigatoriamente com a conclusão da prestação do serviço.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
anular a liquidação impugnada.
Sem custas, uma vez que a Recorrida não contra alegou.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) À data dos factos, ou seja, na redacção anterior à revisão do Código efectuada pelo Decreto-Lei n.º 102/2008, de
20 de Junho, correspondia-lhe o art. 28.º.
(2) À data dos factos, ou seja, na redacção anterior à revisão do Código efectuada pelo Decreto-Lei n.º 102/2008, de
20 de Junho, correspondia-lhe o art. 35.º.
(3) Com interesse sobre a questão, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
– de 29 de Novembro de 2006, proferido no processo n.º 827/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16
de Novembro de 2007 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32240.pdf), págs. 2090 a 2099, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/48ed4aaedd1ce1708025724c004ef122?OpenDocument;
– de 8 de Setembro de 2010, proferido no processo n.º 339/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 1 de
Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1291 a 1298, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6b940d1998bc0861802577a00033d6fb?OpenDocument.
(4) Cfr. VÍTOR FAVEIRO, Noções Fundamentais de Direito Fiscal Português, II Volume, págs. 124/125.
No mesmo sentido ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, volume I, págs 251 e seguintes.
(5) Os Recorrentes esgrimiram o carácter continuado dos serviços prestados, que não ficou demonstrado.
(6) Convirá aqui referir que, a entender-se assim, então a factura teria que ter sido emitida, não pelo valor de € 15.000,00,
total correspondente aos € 5.000,00 recebidos em 2003 e aos € 10.000,00 recebidos em 2006, mas pelo valor de € 75.000,00,
que era o valor que o Contribuinte inicialmente reclamava como sendo o dos serviços prestados.
(7) Na redacção da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro.
(8) Com interesse quanto à concretização deste princípio, vide os seguintes acórdãos:
– desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de Maio de 2010, proferido no
processo com o n.º 214/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 863 a 867, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7d14ecd3c4462d6c8025772d004a8d49?OpenDocument;
– do Tribunal Central Administrativo, de 21 de Junho de 2003, proferido no processo n.º 5616/01, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/edbe62e2c547d2a780257028004b162a?OpenDocument.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Processo n.º 824/12-30.
Recorrente: Lino da Silva Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- RELATÓRIO
Lino da Silva Pinto, nif. ………………., deduziu Impugnação contra a liquidação adicional de
IMT, de 4.11.2010, no montante global de € 3.098,23, no seguimento do indeferimento da reclamação
oportunamente apresentada.
Por sentença de 18 de Abril de 2012, o TAF de Braga considerou verificada a excepção de
caducidade e julgou a impugnação improcedente. Reagiu o recorrente, interpondo recurso, para
este STA que por acórdão de 07/11/2012 negou provimento ao recurso, e confirmou a sentença
recorrida.
O Acórdão foi logo notificado às partes.
Porém o mesmo encerra um lapso material de escrita quanto à data em que foi proferido dele
constando a data de 07/10/2012.
Impõe-se a rectificação do referido lapso.
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4- DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em rectificar o acórdão nos seguintes termos: Onde se lê: “07/10/2012”,
deverá doravante ler-se: “07/11/2012” efectuando-se as necessárias correcções e registo.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves (em substituição legal do Sr. Conselheiro Valente Torrão).

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Graduação de créditos. IMI. Privilégio creditório.
Sumário:
I — Nos recursos jurisdicionais em que o Supremo Tribunal Administrativo tem meros
poderes de revista, cabe nos seus poderes de cognição apurar factos processuais
praticados no âmbito do processo judicial tributário.
II — Resultando dos elementos documentais juntos aos autos que as dívidas exequendas
provenientes de liquidações de IMI dizem respeito ao imóvel penhorado, e sabido
que, nos termos do n.º 2 do artº 240º do CPPT, os créditos exequendos não carecem de ser reclamados, sendo incluídos na graduação de créditos e graduados no
lugar que lhes compete, impunha-se reconhecer aos créditos exequendos relativos
aos anos de 2004, 2005 e 2006 (1ª prestação), porque inscritos para cobrança,
respectivamente, em 2005, 2006 e 2007, isto é, inscritos para cobrança no ano da
penhora e nos dois anos anteriores, o privilégio creditório especial de que gozam
à luz do disposto no artigo 122º n.º 1 do CIMI e dos artigos 735º e 744º n.º 1 do
Código Civil.
III — De todo o modo, se alguma dúvida houvesse, a Mmª Juiz a quo, no exercício do
seu poder geral de controlo e dos poderes de direcção do processo, previstos nos
arts. 809º e 265º, n.º 2, do CPC, aplicáveis ex vi dos arts. 2.º e 246º do CPPT,
deveria ter promovido as necessárias diligências para clarificar a situação, de
modo a proceder à graduação dos créditos exequendos no lugar que legalmente
lhes compete.
Processo n.º 835/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença de verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra nos autos
de verificação e graduação de créditos apensos ao processo de execução fiscal instaurado contra Paulo
Jorge Sebastião de Sousa por dívidas de Contribuição Autárquica dos anos de 1999 a 2002, Imposto
Municipal sobre Imóveis dos anos de 2003 a 2007, e IRS do ano de 2003, na parte em que não reconheceu aos créditos exequendos de IMI privilégio imobiliário especial sobre o prédio urbano penhorado na
execução fiscal, com o argumento de não se encontrar documentado se tais créditos exequendos dizem
ou não respeito ao imóvel penhorado.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto contra a sentença proferida em primeira instância, no âmbito
dos presentes autos, na parte em que não reconheceu que os créditos exequendos, resultantes de Imposto
Municipal sobre Imóveis, gozassem de privilégio creditório imobiliário;
B. Salvo o devido respeito pela opinião sufragada pela decisão recorrida, entendemos que a Meritíssima Juiz do Tribunal a quo fez uma errada apreciação dos elementos probatórios constantes dos
autos, bem como uma errada interpretação da lei aplicável ao caso em apreço;
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C. Junto aos autos a fls. (...) encontra-se uma certidão de dívidas emitida pelo Serviço de Finanças
de Sintra 4 (Queluz), na qual se encontram descriminadas todas as dívidas do executado, nomeadamente
dívidas de IMI dos anos de 2004, inscritas para cobrança em 2005, de 2005 inscritas para cobrança em
2006 e de 2006 inscritas para cobrança em 2007 - 1ª prestação.
D. Da análise da referida certidão de dívidas, as dívidas de IMI supra identificadas dizem respeito
ao imóvel penhorado “Prédios: 111107 - U - 04790 – Z”, pelo que contrariamente ao doutamente decidido, encontra-se documentado nos autos que os créditos exequendos referentes a IMI dos anos de
2004, 2005 e 2006 (1ª prestação) dizem respeito ao imóvel penhorado e gozam de privilégio creditório
nos termos da lei.
E. Dispõe o art.º 13º n.º 1 do CPPT, corporizando o principio do inquisitório que enforma todo
o processo tributário, que: “Aos juízes dos tribunais tributários incumbe a direcção e julgamento dos
processos da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas as diligências que considerem úteis ao
apuramento da verdade relativamente aos factos que lhes seja lícito conhecer.”.
F. In casu, desconhecendo se as dívidas exequendas respeitariam, ou não, ao imóvel penhorado nos
autos de execução fiscal a que se refere o presente processo, a decisão de que os créditos exequendos
de IMI não gozam de privilégio creditório imobiliário, enferma de erro de facto e de direito.
G. Face à insuficiência ou deficiência de prova, incumbia, salvo o devido respeito, à Meritíssima
Juiz - no âmbito dos poderes que lhe são conferidos nos termos do art.º 13.º n.º 1 do CPPT - realizar
ou ordenar todas as diligências úteis ao apuramento da verdade, não bastando, deste modo, a mera
constatação de que se desconhecem os factos relevantes para a decisão.
H. E tanto mais assim deveria ser, porquanto, terá de se atender ao facto de os créditos exequendos
não carecerem de ser reclamados.
I. Pelo que deveria ter sido solicitada essa informação ao órgão da execução fiscal onde corre
termos o respectivo processo de execução fiscal;
J. Ao não ter sido efectuada essa solicitação verificou-se um défice instrutório, que influi na
decisão da causa.
K. Na verdade, caso dúvidas existissem quanto à origem dos créditos exequendos referentes a
IMI, deveria o Tribunal a quo, atentos os princípios do inquisitório, da cooperação e da descoberta da
verdade, requerer que a Administração Fiscal procedesse à junção de documentos que identificassem
as dívidas de IMI, o que não se verificou.
L. Os créditos por dívidas de IMI gozam de privilégio imobiliário, por força do disposto nos
artigos 122º n.º 1 do CIMI e 744º n.º 1 do CC.
M. Resulta do probatório que a penhora do imóvel foi efectuada em 07.11.2007, pelo que beneficiam de privilégio creditório os créditos de IMI, respeitantes ao imóvel penhorado, inscritos para
cobrança nos anos de 2005, 2006 e 2007.
N. Encontrando-se nestas condições os créditos exequendos de IMI dos anos de 2004, 2005 e
2006 (1ª prestação) inscritos para cobrança, respectivamente em 2005, 2006 e 2007, discriminados
na certidão de dívidas junta aos presentes autos. Devem, os mesmos, ser graduados de acordo com o
privilégio creditório de que beneficiam.
O. A sentença recorrida, ao assim não entender, apresenta-se ilegal por desconformidade com os
preceitos acima assinalados, merecendo, por isso, ser revogada.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de ser concedido
provimento ao recurso, por entender que assiste razão à Recorrente, pois, a «recusa de reconhecimento
dos créditos exequendos com fundamento na insuficiência de prova documental da correspondência
daqueles com a fracção autónoma penhorada viola o princípio do inquisitório, segundo o qual o juiz
deve realizar ou ordenar todas as diligências consideradas úteis ao apuramento da verdade, poder
funcional correlativo do dever das autoridades e repartições públicas prestarem as informações necessárias ao bom andamento dos processos (art. 99º n.º 1 LGT; art. 13º n.º 1 CPPT). No caso concreto os
créditos exequendos controvertidos emergem do incumprimento de pagamento de IMI (anos 2004, 2005
e 2006 1ª prestação), inscrito para cobrança em 2005, 2006 e 2007 respectivamente, conforme resulta
da compulsação da certidão de dívidas a fls. 28, cujo teor foi acolhido no probatório alínea B). Neste
contexto os créditos exequendos de IMI supra identificados devem ser graduados em 1º lugar, a par do
crédito reclamado pela Fazenda Pública, igualmente proveniente de IMI (ano 2006 2ª prestação).».
1. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Da sentença recorrida resultam como provados os seguintes factos:
A. A Caixa Geral de Depósitos, S.A., é detentora dos créditos garantidos por hipoteca registada
em 29/12/1998 e por penhora registada em 25/05/2007, sobre o direito de superfície penhorado no
processo de execução de que o presente constitui apenso, no montante de € 118.988,89 (cfr. fls. 6 a 26
e fls. 50 a 52 do PEF).
B. O crédito reclamado pela Fazenda Pública está titulado pela certidão de fls. 31 dos autos e diz
respeito a IMI de 2006, inscrito para cobrança em 2007, referente ao imóvel penhorado na execução.
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C. Os créditos exequendos respeitam a: Contribuição autárquica de 1999 a 2002; IMI de 2003 a
2007; IRS de 2003 - (cfr. fls. 2, 5, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 30, 31, 42, 46 e 48 do processo de execução
fiscal).
D. Em 07/11/2007 foi registada a penhora efectuada pela Fazenda Pública sobre o direito de
superfície, cuja extinção ocorrerá em 2054, relativo à fracção autónoma designada pela letra “Z” do
prédio urbano que corresponde ao ………………, Porta ……………, destinado a habitação, sito na
……………., ………………, no Pendão, inscrito na matriz predial urbana da freguesia ………………
sob o art. 04790 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Queluz sob o n.º 00878/100892-Z
(cfr. fls. 50 a 52, do processo de execução fiscal).
3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional,
reconduz-se à única questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro por ter julgado que as
dívidas exequendas provenientes de liquidações de IMI não gozam de privilégio imobiliário especial
sobre o prédio urbano penhorado, dada a falta de prova documental de que essas impostos incidiram
sobre o imóvel penhorado na execução fiscal.
Com efeito, com base em tal argumentação, a Mmª Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Sintra julgou que não podia reconhecer às dívidas de IMI em cobrança no processo de execução fiscal,
referentes aos anos de 2003 a 2007, o privilégio imobiliário especial previsto nos termos das disposições conjugadas do artº 122º do CIMI e dos arts. 735º e 744º do Código Civil, mas apenas da garantia
conferida pela penhora efectuada na execução. O que levou à graduação dos créditos (exequendos e
reclamados) da seguinte forma:
1. Crédito reclamado pela Fazenda Pública e respectivos juros, referentes ao IMI de 2006;
2. Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA, e respectivos juros até três anos, por
força da garantia emergente da hipoteca (registo em 29/12/1998);
3. Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA, na parte referente aos juros que excedem
o limite temporal de três anos (penhora em 25/05/2007);
4. Créditos exequendos.
Inconformada com o decidido, a Fazenda Pública sustenta que se encontra documentado nos
autos que essas dívidas exequendas de IMI dizem respeito a liquidações que incidiram sobre o imóvel
penhorado na presente execução fiscal, isto é, à fracção autónoma designada pela letra “Z” do prédio
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 04790, pelo que, contrariamente ao decidido, encontra-se
comprovado que esses créditos dizem respeito ao imóvel penhorado, gozando, assim, do privilégio
creditório especial previsto no art.º 122º, n.º 1, do CIMI, por se encontrarem preenchidas todas as
condições legais para lhes ser reconhecido tal privilégio.
Mais acrescenta que, se dúvidas houvessem, sempre estaria a Mmª Juiz obrigada a promover a
diligências consideradas úteis para o apuramento da verdade, atentos os seus poderes de direcção do
processo, até porque os créditos exequendos não precisam de ser reclamados, havendo, assim, um
défice instrutório em face do disposto no n.º 3 do artº 265º do Código de Processo Civil, aplicável ex
vi do disposto nos arts. 2º, alínea e), e 246º, ambos do CPPT.
No que lhe assiste inteira razão.
Desde logo, porque dos elementos documentais juntos aos autos, mais precisamente da certidão
de dívidas junta a este apenso de reclamação de créditos, a fls. 27 a 33, resulta que os processos de
execução fiscal que contra Paulo Jorge Sebastião de Sousa correm para cobrança de dívidas de IMI
dizem inequivocamente respeito aos - Prédios: 111107 - U - 04790 - Z -, pelo que, contrariamente ao
decidido, encontra-se documentado que os créditos exequendos referentes a IMI dos anos de 2003 a
2007 dizem respeito ao imóvel penhorado.
Deste modo, e uma vez que esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que
cabe nos seus poderes de cognição, nos recursos jurisdicionais em que tem meros poderes de revista,
apurar factos processuais praticados no âmbito do processo judicial tributário (vide, por todos, o acórdão proferido em 17/11/2004, no processo n.º 553/04, cuja doutrina sufragamos), e que nos termos do
n.º 2 do artº 240º do CPPT os créditos exequendos não carecem de ser reclamados, sendo incluídos na
graduação de créditos e graduados no lugar que lhes compete da mesma forma que o são os créditos
reclamados, julga-se procedente o invocado erro de julgamento.
Neste contexto, e visto que, tal como invoca a Recorrente, resulta do probatório que a penhora
do imóvel foi efectuada em 07.11.2007, conclui-se que beneficiam de privilégio creditório especial
os créditos provenientes de liquidações de IMI dos anos de 2004, 2005 e 2006 (1ª prestação), porque
inscritos para cobrança, respectivamente, em 2005, 2006 e 2007, isto é, inscritos para cobrança no
ano da penhora e nos dois anos anteriores, devendo, assim, ser graduados de acordo com o privilégio
creditório de que gozam à luz do disposto no artigo 122º n.º 1 do CIMI e dos artigos 735º e 744º n.º 1
do Código Civil.
De qualquer modo, e como também salienta a Recorrente, se alguma dúvida houvesse, a Mmª
Juiz a quo, no exercício do seu poder geral de controlo e dos poderes de direcção do processo, previstos nos artigos 809º e 265º, n.º 2, do CPC, aplicáveis ex vi dos artigos 2.º e 246º do CPPT, deveria ter
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promovido as necessárias diligências para clarificar a situação, de modo a proceder à graduação dos
créditos exequendos no lugar que legalmente lhes compete.
Pelo exposto, devem os aludidos créditos exequendos ser graduados em primeiro lugar, a par dos
créditos reclamados de IMI, por estarem em condições de beneficiar do privilégio imobiliário especial
decorrente da penhora sobre a fracção autónoma designada pela letra “Z” do prédio urbano inscrito na
matriz predial sob o artigo 04790.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
no segmento impugnado e proceder à graduação de créditos pela seguinte forma:
1. Crédito reclamado pela Fazenda Pública e respectivos juros referentes ao IMI de 2006, bem
como créditos exequendos de IMI dos anos de 2004, 2005 e 2006 (1ª prestação), inscritos para cobrança,
respectivamente, em 2005, 2006 e 2007;
2. Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA, e respectivos juros até três anos por
força da garantia emergente da hipoteca (registo em 29/12/1998);
3. Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, SA, na parte referente aos juros que excedem
o limite temporal de três anos (penhora em 25/05/2007);
4. Restantes créditos exequendos.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da
Silva — Lino Ribeiro.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Requisitos.
Sumário:
I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de
expansão da controvérsia ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.
II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para
reapreciação da questão de saber se os dados relativos à avaliação fiscal de um
imóvel de um cidadão português têm natureza pública e devem estar disponíveis
para consulta pública por não se encontrarem abrangidos pelo sigilo fiscal previsto
no artigo 64º da LGT para efeitos de actividade jornalística de investigação, e se
a decisão recorrida incorreu, no caso concreto, em erro de julgamento quanto à
harmonização entre o direito à informação e o direito à privacidade.
Processo n.º 931/12-30.
Recorrente: José António Martins Mendes Cerejo.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOSÉ ANTÓNIO MARTINS MENDES CEREJO, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão
proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento ao recurso interposto
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que, por sua vez, julgara improcedente a
intimação para prestação de informação pela Direcção-Geral dos Impostos e Serviço de Finanças
de Albufeira.
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1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
I. Vem o presente recurso de revista interposto do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo do Sul que negou provimento ao recurso interposto pelo Recorrente e confirmou a sentença
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé.
II. O presente recurso é interposto nos termos do artigo 150º do CPTA.
III. Nestes autos, que tiveram origem num pedido de intimação para a prestação de informações
de natureza tributária na Repartição de Finanças de Albufeira, está em causa a articulação de dois princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico, com assento constitucional: por um lado o direito
à informação e, por outro lado, o direito de privacidade ou de reserva da vida privada e familiar.
IV. As instâncias inferiores não ponderaram devidamente os factos em causa na análise que fizeram
dos direitos em conflito, o que conduziu a uma compressão inaceitável e desproporcional do direito
à informação, na violação do disposto no artigo 37º da CRP e artigo 10º da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem.
V. Em concreto, não foi devidamente ponderada a qualidade e funções públicas do contribuinte em
causa, a manifesta relevância pública do assunto sob investigação jornalística, e ainda o tipo e natureza da
informação a que o Recorrente jornalista pretende ter acesso, o que conduziu a uma inaceitável primazia
do direito à privacidade e a uma sobrevalorização do dever de sigilo fiscal, numa matéria que não pode
deixar de estar abrangida pelo direito à informação, direito este de importância vital numa sociedade
democrática, especialmente quando estão em causa assuntos de indiscutível relevo para a res publica.
VI. Nos autos discute-se, assim, uma matéria com enorme relevância jurídica e social, sendo absolutamente indispensável que este Tribunal superior faça uma melhor aplicação do direito aos factos,
ao abrigo do artigo 150º do CPTA.
VII. O recorrente é jornalista de investigação do jornal Público, tendo feito o pedido em causa
nestes autos nesta sua qualidade e no âmbito de uma investigação jornalística que estava a levar a cabo.
VIII. Em concreto, a informação que o recorrente pretende obter é relativa à “avaliação efectuada
pelos serviços de Finanças” aos imóveis em causa, para se apurar como foram avaliados os imóveis pela
Administração Fiscal, na sequência da permuta em causa e para aferir da conformidade das avaliações
efectuadas pela administração fiscal com a realidade física existente.
IX. O recorrente não pretende ter acesso a quaisquer dados sobre a situação tributária do contribuinte em causa, designadamente a sua capacidade contributiva ou quaisquer outros dados de natureza
pessoal e nominativa.
X. A informação à qual se pretende aceder tem natureza pública e deve estar disponível para
consulta, designadamente no âmbito da actividade jornalística de investigação, tendo sido requerido
expressamente que fosse expurgada qualquer informação que pudesse ser considerada como privada
ou confidencial.
XI. Pelo que ao pedido do recorrente não é aplicável o disposto no artigo 64º da LGT.
XII. O contribuinte visado - o actual presidente da República - é uma figura pública, e a permuta
que fez em Albufeira é um assunto de relevante interesse público, amplamente discutido na comunicação
social durante a última campanha presidencial e actualmente.
XIII. O direito de acesso aos documentos administrativos é um direito constitucional com regime
idêntico ao dos direitos, liberdades e garantias, previsto no artigo 18º da CRP, que vincula todas as
entidades, incluindo a Direcção-Geral dos Impostos e os Serviços de Finanças.
XIV. A actividade jornalística confere ao recorrente direitos, nomeadamente o direito de acesso
às fontes de informação, que nos termos do artigo 6º, alínea b) da Lei n.º 1/99, de 13/01 (alterada pela
Lei n.º 64/2007, de 06/11), constitui um direito fundamental dos jornalistas.
XV. Sendo que o acesso à informação pretendida não pode deixar de ser equacionada no âmbito
da liberdade de expressão e informação que a Constituição da República Portuguesa consagra no seu
artigo 37º, e que se traduz num “direito de informar, de se informar e de ser informado”.
XVI. Por outro lado, o Recorrido é abrangido pelo disposto na Lei de Acesso e Reutilização dos
Documentos Administrativos (LARDA).
XVII. Nos termos LARDA, a regra é a do acesso à informação administrativa detida pelas entidades públicas, tendo estes diplomas consagrado indiscutivelmente o princípio da administração aberta.
XVIII. Acesso este que deve ser feito de acordo com os princípios da publicidade, da transparência,
da igualdade, da justiça e da imparcialidade - artigo 1.º da LARDA.
XIX. Nos termos do artigo 5.º da LARDA, “Todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse,
têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, de
reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo”.
XX. As limitações a este princípio geral de livre acesso, previstas no artigo 6.º da LARDA, não se
aplicam ao caso sub judice, quer porque o requerente não pretende acesso a documentos nominativos,
mas apenas a documentos de natureza pública, quer ainda porque está a exercer o seu direito de acesso
a informação, integrante da liberdade de informação e de imprensa.
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XXI. O Acórdão recorrido viola o disposto no artigo 64º da LGT, o disposto no artigo 6.º, alínea b)
da Lei n.º 1/99, de 13/01, o disposto nos artigos 1.º e 5.º da LARDA, o disposto nos artigos 37º e 38º
da CRP e artigo 10º da CEDH.
XXII. Pelo que deverá ser revogado e substituído por outro que determine que entidade recorrida
deve facultar o acesso do recorrente aos dados, informações e documentos solicitados, com expurgo
dos dados relativos à situação tributária do contribuinte em causa ou que sejam de natureza pessoal.
Termos em que deve ser revogado o douto acórdão sob recurso, ordenando-se à recorrida que
permita o acesso às informações solicitadas, assim se fazendo JUSTIÇA!
1.2. A FAZENDA PÚBLICA apresentou contra-alegações para defender que o recurso não deveria
ser admitido, por falta de verificação dos pressupostos contidos no art. 150º do CPTA e, para o caso de
assim não se entender, sustentou que o recurso não devia obter provimento.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que lhe parecia que
o recurso devia ser admitido, atenta a relevância jurídica fundamental da questão, como se prevê no
art. 150º, n.º 1, do CPTA, mas que o recurso não devia obter provimento face ao disposto no art. 64º
da LGT quanto ao sigilo fiscal e sua dispensa.
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível
no âmbito do contencioso tributário.
2. Segundo o disposto no 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 n.º 5 do referido
preceito legal.
Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA 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.
Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso,
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.
Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada,
não perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo,
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação
para ultrapassar os limites da situação singular.
Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia,
e verificar-se-á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Já a relevância social fundamental verificar-se-á quando estiver em causa um caso que apresente
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos,
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há-de resultar
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente
e/ou contraditória, impondo-se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais,
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando-se objectivamente útil a intervenção
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
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Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, 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 do erro de julgamento em que, porventura, caíram as instâncias, de modo a que o
direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional, pois que para isso existem os
demais recursos, ditos ordinários.
Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
As questões que o Recorrente pretende dirimir com esta revista são as de saber se a avaliação fiscal
efectuada pela Fazenda Pública a um prédio urbano pertencente a um cidadão português tem natureza
pública e deve estar disponível para consulta, designadamente para efeitos de actividade jornalística
de investigação, por não se encontrar abrangida pelo sigilo fiscal previsto no art. 64º da LGT, e se a
decisão recorrida conduziu a uma compressão inaceitável e desproporcional do direito à informação
ante inaceitável primazia do direito à privacidade, sobrevalorizando o dever de sigilo fiscal.
O Recorrente sustenta que, face ao direito de informar e ser informado, consagrado no artigo 37º
Constituição, bem como no artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e ainda face
ao princípio da administração aberta consagrado na Lei de Acesso e Reutilização dos Documentos
Administrativos, a que acresce, nos termos do artigo 6.º, alínea b), da Lei n.º 1/9, de 13/01 (alterada
pela Lei n.º 64/2007, de 06/11), o seu direito de acesso, como jornalista, às fontes de informação no
âmbito de uma investigação de natureza jornalística – que, no seu entender, assume relevante interesse
público – não lhe podia ser vedado o acesso à pretendida informação quanto à avaliação fiscal dos
imóveis do cidadão Aníbal Cavaco Silva, por ser inaplicável o disposto no art. 64º da LGT, que rege
a matéria do sigilo fiscal.
O acórdão recorrido, proferido pelo TCAS, confirmou a decisão proferida em 1ª instância, julgando improcedente a argumentação tecida pelo Requerente, e alinhando pela proficiente argumentação
contida no acórdão proferido por este Supremo Tribunal em 16/11/2011, no processo n.º 0838/11, que
parcialmente transcreve.
Com efeito, secundando a orientação jurisprudencial ínsita neste recente acórdão do STA, que
analisa profundamente o direito à informação e o direito à privacidade ou direito de reserva da intimidade da vida privada e familiar, harmonizando-os no enquadramento legal do sigilo fiscal - aludindo, de
resto, ao Parecer n.º 20/94, de 9 de Fevereiro, emitido pela Procuradoria-Geral da República através do
seu Conselho Consultivo, que tece extensas considerações sobre o âmbito do sigilo fiscal -, no acórdão
recorrido conclui-se que, «Deste conjunto argumentativo, resulta consistente a ideia de que o sigilo fiscal
ou dever de confidencialidade fiscal, enquanto restrição, constitucionalmente legítima e legitimada, ao,
de matriz constitucional, direito à informação, em particular, ao princípio da administração aberta, se
destina, no âmbito privativo das relações jurídico-tributárias, a proteger, não só, elementos pessoais,
como também, dados referentes à situação tributária de todos os contribuintes, sem excepção, devendo
ter-se por incluídos, entre estes últimos, aspectos relativos ao “valor e modalidades de propriedade e
riqueza (mobiliária e imobiliária)”.
Ora, pretendendo o requerente desta intimação, na qualidade de terceiro, aceder a toda a
informação respeitante a um procedimento de avaliação, para efeitos de sisa, de dois concretos e
individualizados imóveis, objecto de determinada permuta, por forma a apurar, conhecer, como foi
estabelecido o respectivo valor patrimonial, torna-se potencial, muito provável, a disponibilização de
dados respeitantes à situação tributária dos seus proprietários, como vimos, manifestamente, protegidos pelo sigilo fiscal, que apenas seria legal e possível para satisfazer algum presente, descortinável,
“motivo social imperioso”.
Não obstante o impetrante invocar a sua condição de jornalista e o propósito de os elementos pretendidos obter serem inseridos no âmbito de uma “investigação jornalística”, envolvendo
a figura do actual Presidente da República, com respeito pelo múnus em causa, julgamos não ser
suficiente para produzir a identificada e necessária compressão do sigilo fiscal. Efectivamente, os
dados em disputa respeitam, de forma nítida, objectiva, à esfera jurídico-patrimonial do cidadão
Aníbal Cavaco Silva (e, possivelmente, sua esposa), acrescendo estar em causa uma transacção
ocorrida quando, ainda, não havia, tampouco, sido eleito para a presidência da República. Sem
pretendermos fazer qualquer juízo sobre a relevância jornalística do assunto, porque, desde logo,
esta não é a sede própria, tendo, numa avaliação estritamente jurídica, de solucionar o confronto
entre o sigilo que abrange os dados fiscais visados e o direito de informar, entendemos ser, casuisticamente, de optar pela defesa e respeito do dever de confidencialidade fiscal, conferindo resguardo
aos elementos relativos à situação patrimonial do cidadão/contribuinte. Na verdade, parece-nos, não
fora a circunstância de este ter sido, entretanto, eleito Presidente da República, para um segundo
mandato, a informação pretendida, por princípio, nenhum interesse revestiria, porque relativa a
um aspeto muito técnico e volátil da tributação do património, nesta medida bastante discutível.
Assim, se a relevância só pode decorrer do exercício das supremas funções de Estado, julgamos ser
outra, seguramente não esta, a sede para colocar e esgotar o tema, onde a ordem jurídica faculte,
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pela natureza dos elevados princípios constitucionais em jogo, instrumentos invasivos, legítimos,
da intimidade privada do cidadão, no momento, Presidente da República.».
Insiste, porém, o Recorrente que no acórdão recorrido não se ponderaram correctamente os factos, o que conduziu a uma compressão inaceitável e desproporcional do direito à informação e a uma
inaceitável primazia do direito à privacidade, sobrevalorizando o dever de sigilo fiscal.
Porém, em tal acórdão não é possível surpreender qualquer erro grosseiro, sendo que a tese nele
explanada é uma das soluções juridicamente plausíveis, situando-se na zona de discussão possível
sobre a questão, a qual, apesar de juridicamente interessante, não tem suscitado dúvidas a nível da
jurisprudência e/ou da doutrina.
Não estando a decisão das instâncias ostensivamente errada nem se podendo afirmar que é juridicamente insustentável a tese que nelas foi sufragada, não se suscitando, sequer, fundadas dúvidas sobre a
bondade da decisão por inexistir divisão de correntes doutrinais ou jurisprudenciais susceptíveis de gerar
incerteza e instabilidade na resolução da questão, a admissão desta revista não se pode ancorar numa
hipotética necessidade de intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas.
Dito de outro modo, não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada que imponha a admissão da revista como
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, sendo manifesto que o que o Recorrente
pretende é submeter a questão a uma tripla instância.
Por outro lado, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, temos que a questão em análise não
se apresenta como particularmente complexa ou confusa do ponto de vista jurídico, não demandando a
sua resolução a realização de operações exegéticas de especial dificuldade jurídica, reconduzindo-se a
uma tarefa de ponderação de direitos constitucionalmente consagrados, como são o direito de informar
e de ser informado e o direito à privacidade ou direito de reserva da intimidade da vida privada e familiar - que tem sido alvo de amplo tratamento tanto na doutrina como na jurisprudência, mormente pelo
Tribunal Constitucional -, e a sua articulação com o princípio do sigilo fiscal, consagrado no art. 64º
da LGT, que não revela especial complexidade nem tem suscitado dúvidas ao nível da jurisprudência
e/ou da doutrina, matéria que, de resto, como se viu, foi objecto de recente acórdão proferido por este
Supremo Tribunal.
O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma relevância jurídica
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.
Finalmente, se não vislumbra uma relevância social de importância fundamental na resolução da
dita questão, por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução,
tendo em conta que não é de prever que a situação analisada e decidida nos presentes autos ocorra em
casos futuros.
Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA,
em não admitir a revista.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Pedido de aclaração. Artigo 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC.
Sumário:
I — O esclarecimento ou aclaração de uma decisão judicial previsto nos artigos 669.º,
n.º 1, alínea a), do CPC, destina-se exclusivamente a esclarecer alguma obscuridade ou ambiguidade que ele contenha, sendo que ele será obscuro se contiver
alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando permita
interpretações diferentes.
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II — O pedido de aclaração não serve para obter uma nova fundamentação, mais desenvolvida ou pormenorizada, como também não serve para confrontar o tribunal
com pretensos erros de julgamento, exprimindo discordância ou inconformismo,
mais ou menos velados, perante as soluções que adoptou.
Processo n.º 935/11-30.
Recorrente: Paulo Jorge Marques de Queirós Salcedas da Cunha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Paulo Jorge Marques de Queirós Salcedas da Cunha (adiante Recorrente ou Requerente),
notificado do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Administrativo que negou provimento ao
recurso jurisdicional por ele interposto da decisão que, julgando verificada a excepção dilatória inominada decorrente da falta de pagamento da taxa de justiça inicial, absolveu da instância a Fazenda Pública
na oposição à execução fiscal por ele deduzida, veio pedir a aclaração daquele aresto, invocando que
o mesmo enferma de contradição e obscuridade.
1.2 Notificada do requerimento, a Fazenda Pública não se pronunciou.
1.3 Cumpre apreciar e decidir.
2. FUNDAMENTOS
2.1 DO PEDIDO DE ACLARAÇÃO
2.1.1 O art. 666.º do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que «[p]roferida a sentença, fica
imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa» (cfr. n.º 1), sendo
que «[é] lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes
na sentença e reformá-la, nos termos dos artigos seguintes» (cfr. n.º 2). A referida norma é aplicável
à generalidade das decisões judiciais (cfr. n.º 3 do referido art. 666.º do CPC) e também aos acórdãos
dos tribunais superiores (cfr. n.º 2 do art. 716.º e art. 732.º do CPC).
Em conformidade e concretizando a possibilidade de esclarecimento de dúvidas existentes na
decisão judicial, o art. 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC, permite que qualquer das partes solicite ao tribunal que proferiu a decisão judicial (1) «[o] esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade
da decisão ou dos seus fundamentos».
De acordo com os ensinamentos de ALBERTO DOS REIS, «[s]e a sentença contiver alguma
obscuridade ou ambiguidade, pode pedir-se a sua aclaração. A sentença é obscura quando contém
algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita-se entre dois sentidos
diferentes e porventura opostos. É evidente que em última análise a ambiguidade é uma forma especial
de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de duas interpretações diversas, não
se sabe ao certo, qual o pensamento do juiz» (2).
Como é manifesto, decisivo para averiguar da verificação da obscuridade ou ambiguidade apontadas a uma decisão judicial não será a qualificação feita pelo requerente do pedido de aclaração ou
esclarecimento; o que importa é verificar se os vícios ou incorrecções alegados se podem reconduzir
àquelas espécies e se o que o requerente pretende é verdadeiramente uma clarificação, uma aclaração,
do teor da decisão.
2.1.2 No caso sub judice, o Requerente alega que o acórdão aclarando enferma de contradição e
de obscuridade.
Em abstracto, apenas a obscuridade pode servir de fundamento ao pedido de aclaração. Já a
contradição, como vício respeitante à estrutura formal do acórdão, apenas poderá integrar a nulidade
prevista no art. 125.º, n.º 1, do CPPT, a demandar o respectivo suprimento, se revestir a natureza de
«contradição entre os fundamentos e a decisão».
Note-se que, em sede da interpretação e aplicação do direito, não estamos sujeitos à alegação das
partes (cf. art. 664.º do CPC), motivo por que nada obsta a (e, pelo contrário, impõe-se) que os argumentos aduzidos pelo Requerente sejam apreciados à luz do enquadramento jurídico tido por correcto,
ainda que diverso do que lhe foi dado.
No entanto, se bem atentarmos na alegação do Requerente, a invocada contradição não é entre os
fundamentos e a decisão, mas entre os fundamentos utilizados pelo acórdão. Ora, só aquela, e já não
esta, pode constituir nulidade, enquanto vício formal do aresto (3).
A invocada contradição, se bem interpretamos a alegação do Requerente, resulta numa ambiguidade assacada ao acórdão, na medida em que não permitiria compreender se no discurso fundamentador
seguido no mesmo se considerou que a questão da formação do deferimento tácito no que respeita ao
pedido de apoio judiciário estava ou não devolvida ao tribunal. O Requerente considera que numa passagem do acórdão se afirma que «a questão da formação do deferimento tácito não estava devolvida ao
tribunal» enquanto noutra passagem se diz precisamente o contrário, «que a questão estava devolvida
ao tribunal e que este, aliás, se pronunciou sobre a mesma».
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Assim, conheceremos do requerimento à luz esta dupla óptica, que se nos afigura ser a do Requerente: que o acórdão enferma de ambiguidade, na medida em que afirma, simultaneamente, que a
questão da formação do deferimento tácito do pedido de apoio judiciário estava devolvida ao tribunal
(que sobre ela se pronunciou) e que não estava; e que o acórdão enferma de obscuridade, porque não
se compreende o motivo por que considerou que aquela questão não estava devolvida ao tribunal.
2.1.3 Salvo o devido respeito, o acórdão não enferma de contradição alguma que dificulte ou
impeça a compreensão dos respectivos fundamentos.
Contrariamente ao que sustenta o Requerente, nunca no acórdão se afirmou que a questão da
formação do deferimento tácito estava devolvida ao tribunal.
O que se disse no acórdão, designadamente a págs. 12 (na passagem referida pelo Requerente na
tentativa de demonstrar a invocada contradição), conhecendo da nulidade por omissão de pronúncia
que o Recorrente imputou à sentença recorrida e explicando por que se entendia que essa nulidade não
se verificava, foi que «em face da alegação do recorrente (de que, tendo sido devolvida ao Tribunal a
questão do deferimento tácito, este tem o poder e o dever de se pronunciar sobre ela, sendo irrelevantes
quaisquer pronúncias que a Administração Pública entenda fazer, pois não podem prevalecer sobre o
entendimento judicial que sobre a mesma vier a recair), a decisão recorrida considerou, por um lado,
que tal acto (tácito) de deferimento pode ser revogado por acto expresso de indeferimento, por parte
da entidade administrativa competente e que, no caso, tal sucedeu e, por outro lado, que não tendo
sido impugnada judicialmente a decisão de indeferimento (expresso) do pedido de protecção jurídica,
não pode, nesta sede de oposição à execução fiscal, o oponente pretender ver apreciado esse acto, por
a oposição não ser o meio processual idóneo para obter tal desiderato» e que «esta pronúncia, nos
termos que ficaram expressos, tem-se como suficiente e legal para efeitos das exigências decorrentes
da alínea d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC».
Ou seja, em trecho algum do acórdão, designadamente no que vimos de citar (e que foi aquele
em que o Requerente se estribou para fundamentar a invocada contradição), se afirmou que tinha sido
devolvida ao tribunal a questão do deferimento tácito. O que aí ficou dito foi que o Recorrente alegava
que tinha sido devolvida ao tribunal essa questão («em face da alegação do recorrente, de que tendo
sido devolvida ao Tribunal a questão do deferimento tácito»), o que é substancialmente diverso: não
pode imputar-se ao Tribunal o entendimento que este diz expressamente ser o do Recorrente.
Salvo o devido respeito, a invocada contradição só se compreende em face de uma menos correcta
interpretação do acórdão, que, a esse propósito, é bem claro.
Nunca poderia, pois, proceder o pedido de aclaração com este fundamento.
2.1.4 Quanto à invocada obscuridade do acórdão no que respeita à questão de se ter ou não devolvido ao tribunal a apreciação do deferimento tácito do pedido de apoio judiciário, que o Requerente
entende ser «o ponto essencial deste processo», sustenta o Requerente que este Supremo Tribunal Administrativo «a ignorou olimpicamente» e “arrumou” «de uma penada», pois «dizer que a autoridade
administrativa podia revogar o deferimento tácito anterior, removendo-o da ordem jurídica (o que,
além de ser um truísmo jurídico, é apenas válido fora do contexto em que isso sucedeu no caso sub
judicio), foi apenas um modo de liquidar a questão, mas que na verdade não respondeu aos fundamentos do recorrente expressos nas conclusões 2ª a 6ª das suas alegações, que se mantêm nos autos,
esquecidas e agonizantes».
Como resulta da leitura da alegação do Requerente, a mesma não pode subsumir-se à obscuridade
do acórdão. Na verdade, o Requerente não imputa, expressa ou implicitamente, a qualquer passagem
do acórdão ininteligibilidade ou susceptibilidade de interpretação em sentidos diferentes; o Requerente
não invoca qualquer dúvida motivada pelo teor do acórdão, relativamente ao qual não aponta qualquer
passagem, qualquer expressão, nem sequer qualquer palavra que não se entenda (ininteligível ou obscura) ou que permita interpretações em sentidos diversos (ambígua).
Ora, como deixámos já dito, a obscuridade apenas poderia resultar da ininteligibilidade de alguma
passagem do acórdão.
O que o Recorrente parece esgrimir é a nulidade do acórdão por falta de fundamentação [cfr.
art. 125.º, n.º 1, do CPPT e art. 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC], como resulta da sua alegação de que «o
ponto essencial do processo», «[o] Supremo Tribunal vem afinal a “arrumá-lo” de uma penada».
Mas, se assim fosse, sempre haveríamos de concluir pela não verificação da nulidade. A falta
de fundamentação que pode erigir-se em nulidade é a falta absoluta de fundamentação. Como ensina
ALBERTO DOS REIS, «[h]á 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 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» (4).
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Manifestamente, a situação dos autos não é de nulidade por falta de fundamentação. No acórdão
disse-se por que se considerava que a questão do deferimento tácito não estava devolvida ao tribunal.
Recordemos aqui o que aí ficou dito:
«[…] Como se disse, o recorrente entende que, por ter havido deferimento tácito, o ISS, IP., já
não podia indeferir expressamente o pedido de apoio judiciário, sendo o acto de revogação (do acto
tácito) nulo, por usurpação de poder judicial - art. 133º, n.º 2, alínea a), do CPA.
Vejamos.
[…]
Dispõe o art. 25º da Lei n.º 34/2004, de 29/7:
«1 - O prazo para a conclusão do procedimento administrativo e decisão sobre o pedido de
protecção jurídica é de 30 dias (…).
2 - Decorrido o prazo referido no número anterior sem que tenha sido proferida uma decisão,
considera-se tacitamente deferido e concedido o pedido de protecção jurídica.
3 - No caso previsto no número anterior é suficiente a menção em tribunal da formação do acto
tácito (…)»
[…] Confrontando o disposto neste normativo com o regime previsto no CPA para os actos tácitos,
decorre, desde logo, uma especialidade face ao regime regra constante deste último compêndio: este
fixa, como regime regra, o prazo de 90 dias para prolação de decisão do procedimento administrativo
e para a consequente presunção do deferimento (nº 2 do art. 108º do CPA) ou do indeferimento (art.
109º do CPA) tácito, caso não tenha sido proferida decisão naquele prazo.
Mas, para além desta especialidade quanto ao prazo em que se pode formar o deferimento tácito
relativamente ao pedido de apoio judiciário, nenhum outro regime especial resulta da Lei n.º 34/2004
que, nesta matéria, afaste as demais regras previstas no CPA. Nomeadamente as que prevêem a possibilidade de prolação de acto expresso de indeferimento por parte da entidade administrativa sobre a
pretensão formulada pelo interessado, revogando o deferimento tácito (cfr. arts. 135º, 136º, 138º, 139º,
140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º todos do CPA), aplicáveis por força do disposto no art. 37º da Lei
n.º 34/04. Como apontam Mário Esteves de Oliveira et alínea (Código do Procedimento Administrativo,
Anotado, Vol. I, Almedina, 1993, comentário X ao art. 108º, p. 556) o interessado pode «exigir do órgão
requerido - e de terceiros - o respeito pelo acto tácito praticado ou produzido, ou seja, os efeitos jurídicos consequentes dessa aprovação ou autorização: (…) Por outro lado, se o órgão requerido quiser
indeferir a pretensão formulada, depois de decorrido o prazo do n.º 2, tal acto é uma revogação de um
anterior acto (tácito) constitutivo - pelo menos, nos casos de procedimentos particulares -, só podendo,
portanto, ocorrer com fundamento em ilegalidade e dentro do prazo previsto por lei para o efeito.»
Volvendo aos autos, foi isso precisamente que sucedeu: o ISS, IP., procedeu à revogação expressa
da pretensão (pedido de protecção jurídica) que o recorrente havia formulado.
Ora, a revogação de actos administrativos é, aliás, permitida nos termos dos arts. 140º e 141º do CPA,
sendo que mesmo os actos revogatórios de actos constitutivos de direitos são válidos, desde que proferidos
dentro do prazo de um ano e com fundamento em ilegalidade, acrescendo, ainda, no caso, que também o
disposto no n.º 3 do art. 10º e no art. 26º da Lei 34/2004, apontam para a possibilidade dessa revogação.
Em suma, tendo sido proferido acto expresso de indeferimento do pedido de apoio judiciário, o acto
tácito de deferimento deixou de ser invocável, por ter desaparecido da ordem jurídica, subsistindo apenas
o acto expresso de indeferimento [daí que seja também irrelevante, para o caso, a questão de saber se
chegou, ou não, a formar-se o acto tácito de deferimento (veja-se que na comunicação remetida pelo ISS,
IP., de 10/5/2010 – fls. 39 a 41 [que correspondem, no presente processo, a fls. 67 a 70] – se refere que
«O prazo de produção do deferimento tácito do pedido … encontra-se suspenso, nos termos do n.º 3 do
art. 1º da Portaria n.º 1085-A/2004, de 31 de Agosto», norma regulamentar que o oponente alega, aliás,
ter sido revogada – cfr. requerimento de fls. 47 [que corresponde, no presente processo, a fls. 73])].
O que, no entanto, não significa que este acto expresso não possa ser ilegal e que, portanto, o
acto tácito esteja afastado definitivamente da ordem jurídica.
Todavia, se, por assim o entender, o interessado (no caso o oponente) pretendesse anular este
acto de indeferimento expresso, deveria, então, tê-lo impugnado, em sede própria (e não na presente
oposição, como bem se diz na decisão recorrida), invocando a respectiva invalidade, nomeadamente,
se fosse esse o caso, por ter sido proferido para além do prazo de um ano ou por não se verificar a
ilegalidade imputada ao acto revogado.
Daí que, ao contrário do alegado pelo recorrente (cfr. Conclusões 20ª e 21ª) também não possa, neste
âmbito, invocar-se vício de nulidade (por usurpação de poder judicial – alínea a) do n.º 2 do art. 133º do
CPA) ao acto expresso de indeferimento praticado pelo ISS, IP. Por um lado, a questão da formação do
deferimento tácito não estava devolvida ao tribunal e, por outro lado, perante a revogação expressa do
pedido de apoio judiciário (que afecta necessariamente o anterior acto tácito de deferimento) e perante a
constatação desse facto em sede da presente oposição (processo onde o recorrente juntara, com a respectiva
petição inicial, o documento comprovativo da apresentação do pedido de concessão de apoio judiciário
– cfr. n.º 2 do art. 24º da Lei n.º 34/2004, de 29/7 e o n.º 3 do art. 467º do CPC) aqui apenas se impunha
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notificar o recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça inicial devida, como decorre do
disposto no n.º 3 do mesmo art. 24º – cfr. também o disposto no n.º 4 do art. 29º da mesma Lei.
Neste contexto e dado que, como vem provado, o recorrente/oponente não pagou, depois de notificado, a taxa de justiça inicial devida e cujo pagamento deveria ter sido efectuado no prazo de 10 dias
a contar da notificação da decisão de indeferimento do pedido de apoio judiciário que formulara (cfr.
o n.º 3 do art. 24º da citada Lei n.º 34/2004, de 29/7 e o n.º 5 do art. 467º do CPC), a decisão recorrida, ao julgar procedente a excepção dilatória inominada suscitada pelo MP e ao, consequentemente,
determinar a absolvição da Fazenda Pública da presente instância, à luz do disposto na alínea e) do
art. 288º e no n.º 5 do citado art. 467º, ambos do CPC, decidiu de acordo com a lei aplicável e não
enferma, portanto, do erro de julgamento que o recorrente lhe imputa».
Em todo o caso, porque os articulados devem ser interpretados com o sentido mais favorável aos
interesses das partes, vamos considerar que o Requerente alega que a fundamentação não permite compreender por que motivo este Supremo Tribunal Administrativo entendeu que a questão do deferimento
tácito do pedido de apoio judiciário não se tinha devolvido ao tribunal.
Mas, ainda assim, não podemos concordar com o Requerente. A nosso ver, ficou bem claro o motivo por que entendíamos – e continuamos a entender – que a referida questão não se tinha devolvido ao
tribunal: é que o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.) indeferiu expressamente o pedido de apoio
judiciário, motivo por que o acto tácito deixou de ser invocável, por ter desaparecido da ordem jurídica,
sendo que apenas o acto de indeferimento expresso poderia ter sido atacado na sede própria, que não na
presente oposição à execução fiscal; por isso, não pode falar-se em usurpação do poder judicial pelo ISS, I.P.
A nosso ver, e salvo o devido respeito, é bem claro o motivo por que entendemos que a questão não
se devolveu ao tribunal, sendo que o pedido de aclaração não serve para obter uma nova fundamentação,
nem sequer para obter uma fundamentação mais desenvolvida ou pormenorizada.
Se bem interpretamos a alegação aduzida pelo Requerente, o que sucede é que ele discorda da
solução adoptada no acórdão relativamente a essa questão. Mas, como resulta do que deixámos já dito,
o pedido de aclaração não serve para «confrontar o tribunal com pretensos erros de julgamento, exprimindo assim a sua discordância ou inconformismo – mais ou menos velados – perante as soluções que
adoptou» (5). O pedido de esclarecimento e dúvidas, impressivamente denominado aclaração, destina-se
a «iluminar algum ponto obscuro da decisão, através dela [aclaração] apenas se pode corrigir a forma
de expressão e não modificar o seu alcance ou o seu conteúdo» (6).
Ou seja, porque o requerimento de aclaração/esclarecimento só pode ser atendido no caso de se
constatar a existência de um vício que prejudique a compreensão do acórdão (7), o pedido de aclaração
também não pode proceder com este fundamento.
2.2 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - O esclarecimento ou aclaração de uma decisão judicial previsto nos arts. 669.º, n.º 1, alínea a),
do CPC, destina-se exclusivamente a esclarecer alguma obscuridade ou ambiguidade que ele contenha,
sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo
quando permita interpretações diferentes.
II - O pedido de aclaração não serve para obter uma nova fundamentação, mais desenvolvida ou
pormenorizada, como também não serve para confrontar o tribunal com pretensos erros de julgamento,
exprimindo discordância ou inconformismo, mais ou menos velados, perante as soluções que adoptou.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência (como o impõe o n.º 2 do art. 719.º do CPC), indeferir o pedido
de aclaração do acórdão.
Custas pelo Requerente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) Embora o artigo refira apenas a sentença, vem-se entendendo que é aplicável a todas as decisões judiciais.
(2) Código de Processo Civil Anotado, volume V, pág. 151.
(3) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado,
Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 9 ao art. 125.º, pág. 362.
(4) Código de Processo Civil Anotado, volume V, pág. 140.
(5) Cf. o acórdão da Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo, de 3 de Março de
2004, proferido no recurso com o n.º 385/03, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Dezembro de 2004
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32113.pdf), págs. 1677 a 1679, com texto integral também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e7067dd7e528ac6a80256e54005303e5?OpenDocument.
(6) FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA, Manual dos Recursos em Processo Civil, Almedina, 8.ª edição, pág. 50.
(7) Cfr. o acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de Julho
2012, proferido no processo n.º 327/10, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2c1acbb69c231a7680257a3a003a06ba?OpenDocument.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Sisa. Isenção. Contrato Promessa. Revenda.
Sumário:
I — A celebração de contrato promessa de compra e venda de imóvel no período de
três anos subsequente à aquisição, ainda que acompanhado da tradição do bem,
não obsta à caducidade da isenção da Sisa, a qual apenas subsiste com a celebração do contrato de compra e venda.
II — A interpretação do artigo 2.º, §1.º 2.º do CIMSISD no sentido da sujeição a imposto do contrato promessa com tradição, conjugada com a sua irrelevância para
efeitos de caducidade da isenção de sisa (artigo 16.º 1.º do CIMSISD), não viola
os artigos 3.º, 16.º, 103.º e 104.º da Constituição de República Portuguesa.
Processo n.º 957/11-30.
Recorrente: Vilarinho Parque — Construção e Gestão Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Vilarinho Parque – Construção e Gestão Imobiliária S.A., melhor identificada nos autos, vem
recorrer para este Supremo Tribunal, da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 21
de Março de 2011, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida, contra a liquidação
de SISA, no montante de € 27.932,68.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«- Discordando da liquidação de Sisa que foi efectuada, impugnou a recorrente tal liquidação,
pois que, em síntese, entendeu que inexistia qualquer fundamento legal para que, no caso sub-judice,
se tivesse considerado ter ocorrido caducidade da isenção de Sisa de que beneficiava em virtude de ter
adquirido quinhão de prédio urbano com destino a revenda.
- Suportando a sua tese, invocou então a impugnante que no prazo legal de três anos havia transmitido o dito quinhão, pois que havia ajustado contrato promessa de compra e venda, por força do qual
transmitiu a posse do prédio urbano em questão.
- Tal argumento não foi porém acolhido pelo Tribunal de Primeira Instância, que considerou improcedente a impugnação judicial em causa, já que entendeu, em suma, que o contrato promessa de compra
e venda em causa, não configura transmissão para efeitos de manutenção de isenção de sisa em causa.
- Posto que a matéria de facto em apreço nos autos é incontrovertida, importa pois unicamente
saber se o invocado contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição da coisa, equivale
ou não, a uma verdadeira transmissão.
- Ora, a resposta não poderá deixar de ser positiva.
- Na verdade, ao tempo, quer da outorga da escritura de compra e venda, quer do ajuste do contrato
promessa de compra e venda aludido, encontrava-se em vigor o Código do Imposto Municipal de Sisa e
do Imposto Sobre Sucessões e Doações, aprovado pelo Decreto-Lei nº41969 de 24 de Novembro de 1958.
- De acordo com o estipulado no n.º 3 do artº 11, do referido diploma legal, ficariam isentas de
Sisa, entre outras, as aquisições de prédios destinados a revenda no âmbito do exercício da actividade
comercial dos adquirentes.
- Sendo que, a referida isenção caducaria, no entanto, caso o adquirente desse destino diferente
ao prédio assim adquirido, ou caso tal prédio adquirido para revenda não fosse transmitido no prazo
de três anos.
- Por seu turno, definindo a incidência do imposto em apreço, estipulava-se, no artº 1 do diploma
legal em causa, que “são sujeitas a sisa e a imposto de sucessões e doações nos termos dos artigos seguintes, as transmissões perpétuas ou temporárias dos bens, qualquer que seja o título porque operou”,
sendo que,
- de acordo com o artº 2 do CIMSISS, “a sisa incide sobre as transmissões a título oneroso, do
direito de propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis”, adiantando-se,
também, no primeiro parágrafo desse normativo que “consideram-se, para estes efeitos, transmissões
de propriedade imobiliária, as promessa de compra e venda ou troca de bens imobiliários, logo que
verificada a tradição para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando
aquele ou estes, estejam usufruindo dos bens”.
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- Conforme decorre dos normativos em referencia, e conforme é, aliás, plenamente reconhecido
pela Doutrina e Jurisprudência, o conceito de transmissão para efeitos de lei fiscal, é diversos daquele
que decorre do ordenamento jurídico ínsito à Lei Civil, sendo certo que, para efeitos fiscais, tal conceito
é mais amplo e abrangente do que aquele que está enraizado no Direito Privado.
- Concretamente, é sabido que, em tese geral, e em concreto, em tese de Sisa, a figura da transmissão
compreende não só a transmissão civil, como também a mera transmissão económica ou transmissão
de facto, mesmo que despidas das formalidades exigíveis por lei.
- A diversidade de conceitos, entre a Lei Privada e a Lei Fiscal, alcança o seu expoente máximo,
na consagração de determinados actos como transmitivos de propriedade, que como tal, não são considerados pela lei civil.
- É o caso paradigmático do contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição do
bem, que não sendo um acto transmitivo de propriedade para a lei civil, já o é, para a lei fiscal, tal como
se alcança, aliás, pelo disposto no ponto segundo do parágrafo primeiro do artigo segundo do CIMSISS.
- Ora, por força dessa circunstância, é que se deverá concluir que, se entende a lei fiscal que tal
tradição da coisa se equipara a uma verdadeira transmissão de propriedade, para efeitos de incidência
do Imposto de Sisa, também se deverá entender tal acto ou facto tributário como acto transmitivo da
propriedade para efeitos de manutenção da isenção de Sisa que préviamente havia sido concedida.
- Com efeito, não poderá a lei fiscal para efeitos de tributar o promitente adquirente, ficcionar
que, nos casos em que existe contrato promessa de compra e venda, com tradição da coisa, ocorre uma
verdadeira transmissão, e ao mesmo tempo, para efeitos de determinar a caducidade do beneficio da
isenção do imposto de sisa, entender que tal transmissão afinal não se verifica, ignorando os efeitos
que a própria lei fiscal confere ao dito contrato promessa de compra e venda, já que, o facto tributário
ou real, em si, qual seja, a tradição da coisa, não perde a sua relevância, consoante se estiver a tratar
de tributação ou isenção de tributação.
- Na verdade, sendo certo que a lei fiscal se reveste de especialidade própria, é também inquestionável que em sede de interpretação e integração das normais fiscais, se não pode esquecer os comandos
informadores da lei geral, no que tange à aplicação das normas, e dentro de tais princípios, não se pode
olvidar o princípio da unidade do sistema jurídico, e da necessidade da sua coerência e objectividade.
- Ora, é precisamente, tendo em conta tais regras sociais e princípios orientadores que se não pode
concordar com a Douta Decisão assumido pelo Tribunal recorrido.
- Com efeito, sendo certo que se aceita a diversidade de conceitos entre a lei civil e a lei fiscal,
já não se poderá aceitar que dentro dessa mesma lei fiscal, os conceitos divirjam, em termos de qualificação, de determinadas realidades, unicamente por razões de se pretender obter um, ou outro efeito,
pois que, admitir-se tal, seria admitir, a total destruição dos princípios da objectividade, clareza e
segurança jurídicas.
- Quer isto dizer que, a nossa lei fiscal ao deformar o conceito de transmissão tal qual ele é definido no direito privado, e ao considerar equiparado à transmissão no direito de propriedade, a outorga
do contrato promessa de compra e venda, acompanhado da tradição do bem, e da transmissão da pose,
tem de o fazer de forma plena e coerente, e consequentemente, tem de recepcionar tal deformação
conceitual quer para efeitos de incidência de Sisa, quer para efeitos de apuramento das circunstâncias
que conduzem ou não à caducidade da isenção de sisa anteriormente concedida,
- devendo então, concluir-se que, se a lei fiscal considera, na perspectiva do promitente comprador,
que a outorga do contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição da coisa se equipara
a uma verdadeira transmissão, obrigando o promitente comprador a liquidar o imposto sobre tal transmissão, também terá de considerar esse mesmo acto como transmissão, desta feita, para reconhecer, já
na perspectiva do promitente vendedor, que este revendeu ou retransmitiu o prédio dentro de três anos,
podendo assim beneficiar da isenção de sisa anteriormente concedida.
- Aliás, para efeitos de incidência doutros impostos, reconhece a lei fiscal a tal transmissão por
via do ajuste de contrato promessa com tradição da coisa, o valor e o significado de uma verdadeira
transmissão.
- De facto, a própria lei fiscal a partir do momento da outorga do contrato promessa em análise
considera o promitente adquirente como o titular dos rendimentos do prédio objecto de tal contrato,
razão pela qual, para além de o obrigar a liquidar Sisa, ou actualmente, IMT, o obriga, também, a partir
de tal momento, a liquidar, a anterior Contribuição Autárquica, e o actual IMI, sendo que, por seu turno,
a nossa lei fiscal, a partir do ajuste de tal contrato, deixa de considerar o promitente vendedor, como
titular dos rendimentos do prédio prometido vender, deixando assim de sobre ele incidir a obrigação
de liquidar o correspondente IMI.
- Assim, também por esta ordem de razões, e sob pena de notória violação do principio da unidade
do sistema jurídico, não se poderá aceitar que um acto ou realidade, seja considerado transmissão para
efeitos de IMI, e já não o seja unicamente para efeitos de facto impeditivo da caducidade da isenção
de sisa.
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- Acresce que, a isenção da liquidação de sisa, consagrada na lei fiscal para as situações de aquisição
para futura revenda, tem por fundamento a circunstância de se reconhecer que o sujeito adquirente não
pretende incluir o bem no seu património imobilizado, mas sim, pô-lo em circulação comercial.
- Ora, é indubitável que a outorga de contrato promessa de compra e venda, com pagamento
integral do preço, e com transmissão da posse do bem em causa, é um sinal evidente de que o bem se
não destina à incorporação no património do adquirente, mas sim, à sua inclusão no circuito comercial,
daí decorrendo a não exigência do pagamento de sisa.
- Por todas estas ordens de razões entende pois a recorrente que a Douta Sentença recorrida ao
julgar improcedente a impugnação, e deste modo, ao considerar que para efeitos de revenda, dentro do
prazo legal, de três anos, só releva a existência de uma compra e venda devidamente formalizada, e já
não, a outorga de contrato promessa de com tradição da coisa, incorreu em errónea interpretação da
lei, deste modo, violando o disposto no artº 9º do Código Civil, bem como o preceituado nos artº 40,
8º e 110 da Lei Geral Tributária, bem como e ainda o consignado nos artºs 1º, 2º, 110, n.º 3, 13º-A e
16º, no 1, todos do CIMSISSD.
- Acresce que, salvo melhor opinião, a interpretação do artº 2 do CIMSISSD que está subjacente à
posição consagrada na Douta Decisão de que ora se recorre, sempre seria inconstitucional por violadora
dos princípios vazados nos artºs 3º, 16º, 103º e 104º da CRP.
- De facto, os preceitos constitucionais em análise, consagram os princípios da legalidade e da
igualdade, que deverão impregnar a legislação ordinária, e dentro desta, da legislação fiscal.
- Impõem tais princípios que os impostos são criados por lei, e que a sua incidência deverá respeitar
o princípio da legalidade e da igualdade.
- Ora, tratar situações fácticas idênticas, de forma desigual, e considerar realidades de natureza
semelhante, como realidades diferentes unicamente tendo em conta os seus efeitos, e não a unidade
do sistema jurídico, será pois violar o principio da legalidade e o principio da igualdade, e mesmo até
do principio da justiça fiscal, violando-se directamente o principio da legalidade, no que concerne
à liquidação dos tributos expressamente consagrado no n.º 3 do artº 103º da nossa lei fundamental.
- Consequentemente, deverá a Douta Sentença recorrida ser revogada, e substituída por outra
que, julgando procedente a impugnação judicial interposta pela ora recorrente determine a ilegalidade da liquidação do Imposto Municipal de Sisa, considerando-se, para tal, que o ajuste do contrato
promessa de compra e venda acompanhado de tradição do bem, e da transmissão da posse, celebrado
pela recorrente como promitente vendedora, configura transmissão, e, assim revenda, para efeitos de
manutenção da isenção de liquidação do tributo em questão, pois que assim se fará inteira, cabal e já
costumada JUSTIÇA!»
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3-O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«Isenção de sisa (art. 11º n.º 3 e 16º nº1 do CIMSISD); requisitos de que depende e conceito de
revenda, caducidade da isenção.
Dispõe o art. 11º, n.º 3 do C. do Imposto Municipal de Sisa e Imposto Sobre Sucessões e Doações
(CIMSISD):
Artigo 11º
Isenções
Ficam isentas de imposto municipal de sisa:
(…)
3º - As aquisições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13.º A, desde que se verifique ter
sido apresentada antes da aquisição a declaração prevista no artigo 105º do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 94º do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), consoante o caso, relativa ao exercício da actividade
de comprador de prédios revenda”.
E o art. 16º n.º 1 do CIMSISD:
“Às transmissões de que tratam os n.º 3º, 8º, 9º e 12.º, alínea a), e 21º, 26º 30º e 31.º do artigo 11º e n.º 7.º do artigo 12º deixarão de beneficiar de isenção logo que se verifique, respectivamente:
1º - Que aos prédios adquiridos para revenda foi dado destino diferente ou que os mesmos não
foram revendidos dentro do prazo de três anos ou o foram novamente para revenda redacção dada pelo
Dec.-Lei n.º 91/89, de 27/3.
Com a alteração introduzida no acima transcrito art. 16º n.º 1, indubitável é ter-se querido operar
a caducidade da dita isenção prevista no art. 11º n.º 3, ao fim de 3 anos, pois tal prazo era tido a partir
de então como improrrogável, conforme consta do preâmbulo do referido Dec.-Lei.
Mais ficou ali estabelecido que, no caso do prédio não ser “revendido” ou ser sujeito a “revenda”,
deixava de funcionar ainda a referida regra da isenção.
Esta tinha sido concebida, segundo o que resulta do também transcrito art. 11º n.º 3, como vindo
a ocorrer quanto ao imposto de sisa com base em ter havido contrato-promessa de compra e venda com
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tradição, mesmo no caso de dizer respeito a pessoas, singulares ou colectivas, que exercessem a actividade de revenda de imóveis, e de acordo com o declarado em sede de impostos sobre o rendimento.
Não repugna admitir que quanto à dita “revenda” se tenham de verificar já todos os requisitos
legais do contrato de compra e venda, e não mero contrato-promessa com tradição conforme previsto
no art. 2º § 1º 2 do CIMSISD para que funcione a isenção.
Com efeito, parece não ocorrer violação dos princípios da legalidade e da igualdade, incluindo
quanto à incidência e cobrança dos impostos, visto as ditas realidades serem distintas, sendo uma relativa
à incidência de imposto e outra aos termos em que funciona a caducidade de isenção que, a propósito,
tinha sido prevista segundo o que resulta do dito art. 16º nº1.
Esta é a posição consolidada da jurisprudência do S.T.A., o qual em casos semelhantes se pronunciou já no sentido de não ser de reconhecer tal isenção, bem como no sentido de não existir a inconstitucionalidade que se defende, em face do disposto no art. 2º § 1º 2 do CIMSISD - assim, entre outros,
o acórdão do S.T.A de 13-5-09 que se cita na sentença recorrida, disponível no endereço electrónico
www.dgsi.pt.
Concluindo, parece que o recurso interposto não é de proceder, pelo que é de manter o decidido
que manteve a liquidação efectuada com base nas transcritas normas.»
5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
6- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
a) A impugnante adquiriu em 20/10/2000, 14/30 indivisos do prédio inscrito na matriz predial
urbana da freguesia da Póvoa de Varzim sob o art. 5201, tendo declarado, no acto da compra, que o
imóvel se destinava a revenda (cf. doc. de fls. 7 a 11 dos autos).
b) Em 10/09/2003, a impugnante celebrou com a sociedade “Jonel – Sociedade Imobiliária Irmãos
Coelho, Lda.” um contrato de promessa de compra e venda, que incidiu sobre o imóvel referido em a),
ali declarando que a escritura de compra e venda realizar-se-ia no prazo máximo de 3 anos a contar da
data da outorga do contrato promessa (cf. doc. de fls. 12 a 13 dos autos).
c) Na cláusula 5ª do contrato referido em b) era ainda dito “Não obstante o estipulado na anterior
cláusula, dá a primeira à segunda outorgante, autorização para que esta ocupe de imediato o referido
prédio, tomando posse do mesmo”, tendo para o efeito a impugnante entregue as chaves do imóvel, tal
como resulta da cláusula 6ª do contrato promessa (cf. doc. de fls. 12v dos autos).
d) Considerando que o imóvel não foi revendido no prazo de 3 anos (art. 11º, nº3 do CIMSISSD),
foi liquidado à impugnante o imposto municipal de sisa no montante de € 27.932,68, notificado através
do ofício n.º 993, de 26/01/2004 (cf. doc. de fls. 28 a 30 do processo administrativo apenso aos autos,
doravante apenas PA).
e) A presente impugnação foi intentada em 26/05/2004 (cf. doc. de fls. 2 dos autos).
7- Do mérito do recurso
São duas as questões trazidas pela recorrente à apreciação deste Supremo Tribunal:
a) A primeira é a de saber se a celebração de um contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição do bem realizado dentro do prazo de três anos, constitui “revenda” para o efeito
de obstar à caducidade da isenção de sisa de um imóvel adquirido para revenda nos termos dos artigos 11.º, n.º 3, 13.º-A e 16.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações (CIMSISD).
b) A outra questão prende-se com a interpretação dada ao artº 2º do CIMSISSD pela decisão
recorrida e consiste em saber se tal interpretação viola os princípios constitucionais consagrados nos
artigos 3º, 16º, 103º e 104º da nossa lei fundamental.
A sentença recorrida louvando-se no Acórdão do STA de 13.05.2009 proferido no processo
n.º 0234/09, do qual transcreveu uma parte, decidiu que o contrato promessa de compra e venda com
tradição da coisa não configura uma verdadeira transmissão de propriedade para efeitos de manutenção
de isenção de sisa de que a ora recorrente havia beneficiado.
Opinião diferente tem a recorrente que considera, a tradição da coisa (no contrato promessa de
compra e venda) como uma verdadeira transmissão de propriedade, sendo evidente que o bem em causa
não se destina a ser incorporado no património da recorrente, mas de o fazer circular na actividade
comercial, sendo irrelevante a posterior celebração da escritura formal, pelo que deve ser mantida a
referida isenção que lhe foi previamente concedida.
Esta argumentação da recorrente não pode, no entanto, obter provimento, como abaixo se demonstrará.
7.1 Da questão de saber se a celebração de um contrato promessa de compra e venda acompanhado
da tradição do bem realizado dentro do prazo de três anos, constitui “revenda” para o efeito de obstar
à caducidade da isenção de sisa nos termos dos artigos 11.º, n.º 3, 13.º-A e 16.º do Código do Imposto
Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD).
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Para um melhor apreensão da questão em debate convirá referir que o o artº 2º do antigo Código
do Imposto Municipal de Sisa (CIMSISSD) dispunha 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.
Importará por outro lado apontar que o artº 11º, n.º 3 do mesmo diploma legal isentava de sisa as
aquisições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13.º-A (1), desde que se verificasse ter sido
apresentada, antes da aquisição, a declaração prevista no artigo 105.º do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), consoante o caso, relativa ao exercício da actividade
de comprador de prédios revenda.
E finalmente, quanto à cessação do benefício da isenção estabelecia o artigo 16.º que: «As transmissões de que tratam os n.ºs 3.º, 8.º, 9.º e 12.º, alínea a), e 21.º, 26.º 30.º e 31.º do artigo 11.º e n.º 7.º
do artigo 12.º deixarão de beneficiar de isenção logo que se verifique, respectivamente: 1.º Que aos
prédios adquiridos para revenda foi dado destino diferente ou que os mesmos não foram revendidos
dentro do prazo de três anos ou o foram novamente para revenda;”.
Ora a questão que nos ocupa é precisamente a de saber se o contrato promessa de venda acompanhado da tradição do bem realizado dentro do prazo de três anos constitui “revenda” para o efeito de
obstar à caducidade da isenção de sisa prevista nesta norma.
O recorrente alega que não poderá a lei fiscal para efeitos de tributar o promitente adquirente,
ficcionar que, nos casos em que existe contrato promessa de compra e venda, com tradição da coisa,
ocorre uma verdadeira transmissão, e ao mesmo tempo, para efeitos de determinar a caducidade do
beneficio da isenção do imposto de sisa, entender que tal transmissão afinal não se verifica, ignorando
os efeitos que a própria lei fiscal confere ao dito contrato promessa de compra e venda, já que, o facto
tributário ou real, em si, qual seja, a tradição da coisa, não perde a sua relevância, consoante se estiver
a tratar de tributação ou isenção de tributação.
Por sua vez a sentença recorrida louvando-se na fundamentação do Acórdão deste Supremo
Tribunal Administrativo de 13.05.2009 proferido no processo n.º 0234/09, concluiu que, ainda que a
lei ficcione que se consideram as transmissões de propriedade imobiliária “as promessas de compra e
venda.., logo que verificada a transmissão para o promitente-comprador...” este conceito de transmissão
não se reconduz ao conceito de revenda utilizado no art. 16º, n.º 1 do CIMSISSD, pois este pressupõe
a efectivação do contrato de compra e venda.
A nosso ver esta decisão não merece censura, sendo de confirmar o entendimento acolhido, que,
aliás, tem o apoio da doutrina e da jurisprudência maioritária deste Supremo Tribunal Administrativo.
Com efeito é a diversidade de fins visados pelo legislador que justifica a diversidade de conceitos
utilizados e de soluções encontradas, nomeadamente no que respeita às exigências formais para concessão e manutenção da isenção, e nos permite concluir que não se verifica, no caso, qualquer violação
do princípio da unidade do sistema jurídico.
Vejamos.
O antigo Código do Imposto Municipal de Sisa apenas tipificava a celebração do contrato-promessa
de compra e venda de imóveis como facto sujeito a imposto, nos casos em que houvesse, ou tivesse
havido, tradição do bem (n.º 2.º do § 1.º do artigo 2.º do CIMSISSD). Esta tributação em sede de CIMSISSD tinha a sua razão de ser no 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. (2)
Normalmente, nestas situações, o promitente adquirente não quer comprar o imóvel, mas pretende,
algum tempo depois, ceder a sua posição contratual a terceiro e obter com isso uma mais-valia.
O legislador conhecedor desta realidade e tendo por objectivo de prevenir a fuga ao imposto, não
deixou de o reflectir no texto legislativo, pretendendo assim tributar imediatamente a aquisição de uma
posição jurídica negociável sobre imóveis.
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Porém, foi só para este caso especial que o legislador considerou como transmissão de bens um
negócio jurídico que, nos termos da lei civil, não tem aptidão para transmitir o direito de propriedade.
No caso da cessação do benefício da isenção estabelecida no artigo 16.º, n.º 1, é bem em diversa
é a ratio que preside ao preceito.
Na verdade a isenção pela aquisição de prédios para revenda fundamenta-se na circunstância de
tais prédios, destinados a integrar o activo permutável da empresa adquirente, constituírem “mercadorias” da respectiva actividade. Assim a isenção tem como fim último afastar elevados encargos financeiros que, não obstante serem custos dedutíveis para efeitos de determinação do rendimento sujeito a
imposto, tenderiam a repercutir-se no preço final da venda dos bens imóveis (Cfr. J. Silvério Mateus
/L. Corvelo de Freitas, Os Impostos sobre o Património. O Imposto do Selo: Anotados e Comentados,
Lisboa, Engifisco, 2005, p. 385)»
Ora o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações equipara as promessas de compra e venda ou troca de bens imobiliários, com tradição para os promitente
comprador ou para o promitente permutante, a transmissões sujeitas a imposto, mas não as equipara
a revendas.
E isto porque o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações
enuncia um conceito próprio de transmissão, para efeitos de sisa, mais amplo que o da lei civil (3), mas
não o faz em relação ao conceito de revenda. A este respeito esclarece José Maria Fernandes Pires, nas
suas Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, pags. 422-423, em análise dos pressupostos de
isenção do IMT, cujo regime é, neste aspecto, semelhante ao do Código do Imposto Municipal de Sisa
e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, que «a utilização pelo legislador do conceito de revenda
e não do de transmissão tem este efeito de tornar indispensável que ocorra a venda do prédio, ou seja,
a transmissão do título de propriedade. Só assim se consuma o pressuposto da revenda e isso é assim
porque o CIMT tendo um conceito próprio de transmissão, não tem um conceito próprio de revenda,
pelo que, relativamente a este temos que utilizar o do direito civil. Desta forma, não basta que estas
empresas pratiquem outros negócios sobre esses imóveis, nomeadamente que celebrem contratos
de promessa de alienação, para que se considere consumada a revenda. Mesmo nos casos em que
a celebração de contrato-promessa para alienação desses prédios seja sucedida da tradição material
da posse do prédio, não se pode considerar verificada a revenda. Embora a celebração deste tipo de
contratos com tradição da posse seja considerada pelo CIMT como um facto sujeito a imposto, o certo
é que no caso da isenção de prédios adquiridos para revenda, a Lei exige, sem mais, a efectivação da
revenda como pressuposto essencial da isenção, sem equiparar a ela qualquer outro tipo de acto ou
contrato».
Assim conceito de transmissão acolhido no n.º 2.º do § 1.º do artigo 2.º do CIMSISSD é por natureza restrito e nunca poderá aplicar-se a um caso de isenção que não o tome em consideração.
Até porque a isenção de imposto, na medida em que contraria os princípios da generalidade e
da igualdade da tributação, é insusceptível de aplicação a casos que não tenham sido expressamente
contemplados no benefício concedido.
Este tem sido, também, o entendimento maioritário da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo – cf. Acórdãos de 4/11/1970, rec. n.º 16201, de 16/6/1972, rec. n.º 1981, de 11/3/1981, rec.
n.º 1462, de 10/11/1982, Pleno, rec. n.º 1462, de 6/3/1985, rec. n.º 2732, de 13.10.1993, rec.º n.º 15334,
de 8/11/2006, rec. n.º 642/06 e de 13.05.2009, rec.º 234/09 e de 16.11.2011, recurso 303/11.
Como se exarou no Ac. de 13.10.1993, acima citado (publicado no Apêndice ao DR, de 20/5/1996,
pp. 3279 a 3282) «perante o texto da lei aplicável e o intuito legal de, com a concessão desta isenção,
se evitar a tributação sucessiva, em imposto de sisa dos mesmos bens, num curto período de tempo,
não será de concluir que o legislador disse menos do que pretendia, mas antes é de reconhecer que os
termos utilizados traduzem a vontade ali inequivocamente expressa, no sentido de só relevar, para o
efeito aí assinalado, o acto de «revenda» do prédio em causa».
E neste sentido se vem pronunciando, de igual modo, a doutrina.
Assim Francisco Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos, Código da Sisa e do Imposto sobre as
Sucessões e Doacções, edição da Imprensa Nacional, volume I, pag. 371, J. Silvério Mateus /L. Corvelo
de Freitas, ob. citada pag. 386, e José Maria Fernandes Pires, ob. citada, pags. 422-423.
Não vemos, nem o recorrente as alega, razões válidas para divergir deste entendimento.
Em suma há-de concluir-se que a celebração de contratos promessa de compra e venda de imóvel no período de três anos subsequente à aquisição, ainda que acompanhado da tradição do bem,
não obsta à caducidade da isenção da Sisa, a qual apenas subsiste com a celebração do contrato de
compra e venda.
A sentença recorrida que decidiu neste pendor não merece censura
7.2 Da alegada inconstitucionalidade da interpretação dada ao artº 2º do CIMSISSD pela decisão
recorrida por violação os princípios constitucionais consagrados nos artigos 3º, 16º, 103º e 104º da
nossa lei fundamental
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Alega o recorrente os aludidos preceitos constitucionais consagram os princípios da legalidade e
da igualdade, que deverão impregnar a legislação ordinária, e dentro desta, da legislação fiscal.
E que impõem tais princípios que os impostos são criados por lei, e que a sua incidência deverá
respeitar o princípio da legalidade e da igualdade.
O recorrente invoca assim nas conclusões, como normas constitucionais que considera violadas
pela sentença recorrida, os arts. 3º, 16º, 103º e 104º da Constituição da República, que tratam, respectivamente, da soberania e da legalidade (artº 3º), do âmbito dos direitos fundamentais (artº 16º), do
princípio da reserva de lei em matéria fiscal (artº 103º, n.º 3) e dos objectivos fixados aos diversos
tipos de impostos (artº 104º).
Não se vislumbra, porém, nem o recorrente demonstra, de que forma a interpretação acolhida na
sentença recorrida redunda na violação de qualquer uma daquelas normas constitucionais.
Há, no entanto (e apenas), uma referência expressa aos princípios da legalidade e da igualdade,
alegando o recorrente que tratar situações fácticas diferentes de forma desigual, e considerar realidades
de natureza semelhante como realidades diferentes, unicamente tendo em conta os seus efeitos, e não a
unidade do sistema jurídico, será violar o principio da legalidade e o principio da igualdade.
Esta argumentação não pode, no entanto, proceder.
Na verdade o principio constitucional da legalidade em matéria fiscal pode ser entendido, em
termos gerais, em duas vertentes diferentes: o subprincípio da procedência de lei e o subpríncipio da
reserva de lei (4).
No caso subjudice, como é manifesto, não está em causa a violação do princípio em qualquer uma
daquelas vertentes (procedência de lei e reserva de lei) ou mesmo no sentido, mais lato, de exigência
de lei em sentido formal.
Do mesmo modo improcederá a alegação de inconstitucionalidade por violação do princípio da
igualdade, na sua vertente de proibição de arbítrio.
Como é sabido e vem sendo repetido pela jurisprudência e doutrina, apenas uma diferença de
tratamento arbitrária e carecida de fundamento material bastante consubstancia violação do princípio
da igualdade.
O princípio da igualdade implica que se dê tratamento desigual àquilo que não é igual. A desigualdade de tratamento deve, porém, ter um fundamento material, não podendo surgir sem razão, ou
arbitrariamente; e devem ser tratados de igual modo todos aqueles relativamente a quem valha esse
fundamento.
Em matéria fiscal o princípio da igualdade concretiza-se na generalidade do imposto, ou seja, no
seu carácter universal, e na uniformidade do critério legal (5).
Ora, como se viu o facto de o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações equiparar as promessas de compra e venda ou troca de bens imobiliários, com tradição
para os promitente comprador, a transmissões sujeitas a imposto, mas não as equiparar a revendas para
efeitos da caducidade da isenção de sisa prevista no seu artº 16º, justifica-se pela diversidade de fins
visados pelo legislador, quer para a tributação, quer para a isenção, sendo que é essa diversidade que
justifica o diferente tratamento fiscal, em consonância com o princípio constitucional da igualdade, na
vertente do tratamento diferente de situações de natureza diferente.
Não se verifica, pois a invocada inconstitucionalidade do sentido decisório da sentença recorrida,
pelo que improcederá, também, nesta parte, a argumentação da recorrente.
8. Decisão:
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, 21 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.
(1) Dispunha aquele artº 13º A o seguinte: «A isenção prevista no n.º 3.º do artigo 11.º não prejudica a liquidação e
pagamento da sisa, nos termos gerais, salvo se se reconhecer que o adquirente exerce normal e habitualmente a actividade
de comprador de prédios para revenda. 1.º Para efeitos do disposto na parte final do corpo deste artigo, considera-se que o
contribuinte exerce normal e habitualmente a actividade quando comprove o seu exercício do ano anterior mediante certidão
passada pela repartição de finanças competente, devendo constar sempre daquela certidão se, no ano anterior, foi adquirido para
revenda ou revendido algum prédio antes adquirido para esse fim. 2.º Quando o prédio tenha sido revendido sem ser novamente
para revenda, no prazo de três anos, e haja sido paga a sisa, esta será anulada pela repartição de finanças, a requerimento do
interessado, acompanhado de documento comprovativo da transacção.»
(2) (Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21.04.2010, recurso 924/09, in www.dgsi.pt.)
(3) (Vide, sobre o conceito de transmissão para efeitos de SISA, Francisco Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos. Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doacções, edição da Imprensa Nacional, volume I, pag. 23, anotação 2.2 ao artº 1º.)
(4) (Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, pag. 217)
(5) (Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 31 de Março de 2004, recurso 2059/03, in www.dgsi.pt.)
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso jurisdicional de revista. artigo 150º do CPTA. Pressupostos de admissibilidade.
Sumário:
I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absolutamente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou.
II — Destina-se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de
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.
III — A questão de saber “… se uma declaração de substituição ao início de actividade,
entregue fora do prazo para o exercício da opção, previsto no artigo 53º n.º 7,
alínea b) do CIRC, pode ser aceite e produzir efeitos retroactivos.”, inserida no
contexto factual fixado pelas instâncias e insindicável agora, não assume aquela
relevância fundamental nem se apresenta como clara a necessidade de admissão
deste recurso, pois se mostra, antes e bem evidentemente, insusceptível de expansão para além dos limites da situação singular em que se verificou e as instâncias
caracterizaram, apreciaram e decidiram.
Processo n.º 967/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Henriques Iria Revez.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.
A Autoridade Tributária e Aduaneira interpôs o presente recurso de revista da decisão do Tribunal
Central Administrativo Sul (Secção Tributária) que, confirmando integralmente a sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Almada, manteve a decretada procedência da impugnação judicial antes e
oportunamente deduzida pelo ora Requerido José Henrique Iria Revez, nos autos convenientemente
identificado, e, em consequência, manteve a também decretada anulação da liquidação adicional de
IRS n.º 20095004917290, relativa ao exercício de 2005.
Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade
do presente recurso de revista para eventual reapreciação da questão “… para efeitos de enquadramento
do Sujeito Passivo (SP), no regime de tributação do lucro tributável em IRC, se uma declaração de
substituição ao inicio de actividade, entregue fora do prazo para o exercício da opção, previsto no
artigo 53º n.º 7, alínea b) do CIRC, pode ser aceite e produzir efeitos retroactivos.”
Para intentar demonstrar a admissibilidade do presente recurso de revista, alega
Que “… tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade jurídica,
com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo,
da interposição do presente recurso, a possibilidade de melhor aplicação do direito, tendo como escopo
a uniformização do mesmo direito, dado que esta questão tem capacidade de se repetir num número
indeterminado de casos futuros.
E que “… a questão que considera que, a apresentação de uma declaração de substituição de
declaração de inicio de actividade, fora de todos os prazos legais, em alternativa ao exercício atempado
da opção pelo regime de tributação do lucro tributável nos termos do n.º 1 e 7 do art.º 57º do CIRC
consubstancia a existência de erro nos pressupostos de facto e de direito, assume particular relevância
jurídica ou social, atenta a necessidade de uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos
futuros que têm uma forte probabilidade de poderem vir a acontecer, sendo certo, por outro lado, que
a resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados.”
E que “… atribuir efeitos retroactivos a um acto administrativo, ao considerar válida a declaração de alteração de inicio de actividade a todo o tempo, consubstancia também a violação da regra
geral de que os actos administrativos produzem efeitos apenas, desde a data em que são praticados
(art.º 127º do CPA, aplicável ex vi artigo 2º c) da LGT), são questões susceptíveis de requerer uma
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apreciação por parte do STA, tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste
e em outros casos concretos. “
O Impugnante e ora Requerido, convenientemente notificado deste pedido de revista excepcional,
nada disse.
E o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu
depois fundamentado parecer pronunciando-se, por um lado e de harmonia com jurisprudência desta
Secção e Formação que expressamente convoca, pela admissibilidade deste meio processual também no
contencioso tributário e, por outro, já quanto à admissibilidade do recurso de revista no caso concreto,
opinou no sentido de que “Parece duvidoso que a questão tenha “importância fundamental “, atento
que foi decidido com base na aplicação do princípio da boa fé e em face do que tinha sido preenchido
pela A.T. na declaração de início de actividade. Concluindo, parece ser de proceder à apreciação preliminar do recurso interposto, propendendo mesmo para não se dar por reunidos todos os pressupostos
previstos no art. 150º n.º 1 do CPTA. “.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão da competência, isto é, da aplicabilidade ou não ao contencioso tributário do recurso
excepcional de revista previsto pelo artigo 150º do CPTA, a que o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público junto deste Supremo Tribunal se refere na primeira parte do seu parecer de fls. 288, tem efectivamente conhecido, agora, decisões reiteradas, constantes e uniformes no sentido de que este excepcional recurso de revista, consagrado e previsto pelo art.º 150º do CPTA, logra também aplicação no
domínio do contencioso tributário – cfr. entre outros os acórdãos proferidos nos processos n.º 1075/11 e
n.º 899/11, em 12.01.2012, e processos n.º 1140/11, 237/12 e 284/12, em 26.04 de 2012 e de 11.07.2012,
no processo n.º 515.12, de que aliás fomos relator, todos desta Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo.
Daí que, já de harmonia com o apontado sentido jurisprudencial, a questão da competência não
constitua obstáculo processual prévio da apreciação preliminar de admissibilidade que cumpre - cfr.
art.º 150º n.º 5 do CPTA.
Vejamos então, se, in casu, se verificam ocorrer ou não os pressupostos legais de admissibilidade
deste recurso excepcional de revista.
A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso
Administrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver,
excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito.”, vem acentuando repetida, uniforme e pacificamente o carácter estritamente
excepcional deste recurso jurisdicional de revista,
Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,
Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem
doutrinando e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando
a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações
exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de
compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.
Já no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do
direito a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há-de resultar da capacidade
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente
quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma
questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,
Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….
(Neste sentido, os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012,
processo n.º 182/12, desta Secção de Contencioso Tributário).
Ora, a questão suscitada e que a Requerente A.T. requer seja reapreciada, a de saber “… se uma
declaração de substituição ao início de actividade, entregue fora do prazo para o exercício da opção,
previsto no artigo 53º n.º 7, alínea b) do CIRC, pode ser aceite e produzir efeitos retroactivos.”,
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Conheceu decisão conforme das instâncias chamadas a decidir – o TT de 1ª Instância e o TCASul, já em sede de recurso jurisdicional ordinário, aqui com um voto de vencido, embora – e recolhera
também parecer concordante do Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste último Tribunal
Superior.
Decisões e parecer que expressamente convocaram em seu abono a factualidade subjacente, designadamente os factos levados aos números 4, 5 e 11 do probatório fixado e agora assente, bem assim
como os juízos que, nesta sede, foram acolhidos nas questionadas decisões judiciais e que, como é
sabido e decorre da lei, escapam naturalmente aos poderes de sindicância do tribunal de revista – cfr.
art.º 150º n.º 3 e 4 do CPTA -.
Ora, neste segmento decisório o sindicado aresto, dando expresso acolhimento à opinião/parecer
do Ex.mo Magistrado do Ministério Público respectivo – cfr. parecer de fls. 236 a 239 “... mas se é
admitida a declaração de substituição e se ela é aceite, tem de ser relevante, caso contrário deveria a
AF tomar posição sobre a aceitação da mesma. “-, depois de exaustiva e bem esclarecedora resenha
jurídica acerca dos regimes de tributação do lucro tributável em sede de IRC – regime de transparência
fiscal e regime simplificado -, sempre estribada na conveniente invocação da jurisprudência e doutrina
atinentes,
O sindicado aresto, dizia, considerou e decidiu que no “... caso dos autos, a verdade é que
a Administração Tributária aceitou a declaração a que alude o n.º 11 da matéria de facto, não
constando nem das instruções de preenchimento, nem da alusão a qualquer norma legal, a exclusão da sua aplicação na cédula de IRC. Ao admitir a alteração da data de inicio de actividade
para 2 de Janeiro de 2005, com um volume de negócios estimado em € 180.000, sem quaisquer
restrições expressas ou implícitas, também por este motivo a administração tributária deveria
ter daí retirado todas as consequências, designadamente em termos de enquadramento do sujeito passivo para efeitos de IRC, sujeitando-o assim ao regime geral de determinação do lucro
tributável, nos termos do art.º 53º n.º 2 do CIRC.”.
Mais aditando que “Tal entendimento é o único admissível à luz do princípio da colaboração,
consagrado no citado art.º 59º da LGT (cfr. art.º 48 do CPPT)... “,
Uma vez que, como antes evidenciara, “... a alteração ao regime de tributação ao abrigo do
aludido art.º 53 n.º 7 alínea b) do CIRC, se deve consubstanciar como acto enquadrável neste preceito,
o igualmente convocado “... art.º 36º do CPPT, o qual determina que os actos em matéria tributária
que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeito em relação a estes
quando lhes sejam validamente notificados,..., pelo que somente se tornaria eficaz após notificação
ao sujeito passivo.”.
Donde e agora, para o efeito jurídico-processual que cumpre – apreciação preliminar sumária de
admissibilidade do presente recurso excepcional de revista – seja de concluir antes que a questionada
decisão judicial não é ostensivamente errada nem juridicamente insustentável, nem pode a controvertida
apreciação/decisão produzida pelas instâncias qualificar-se como susceptível de integrar “erro grosseiro
ou decisão descabidamente ilógica e infundada …”.
Daí que, por este ponto, não seja manifestamente caso de lançar mão da “válvula de segurança do
sistema” que o legislador cuidou de apontar na Exposição dos Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII
e 93/VIII que precederam a consagração deste extraordinário meio de recurso excepcional de revista
como sua especial característica.
E não se vê também que a matéria subjacente se tenha revelado e seja “de elevada relevância e
complexidade” jurídicas susceptíveis de “suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.”, nem
que a questão apreciada e decidida pelas instâncias “seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente
complexo ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.
Por outro lado, a questão suscitada e a controvérsia proposta, tal como se mostra enunciada, inserida
no contexto factual fixado e insindicável agora, como deve ser, mostra-se antes e bem evidentemente
insusceptível de expansão para além dos limites da situação singular em que se verificou e as instâncias
caracterizaram, apreciaram e decidiram.
Daí que, aquela questão, já pela sua especificidade e particularidade, também não seja susceptível
de qualificar-se, designadamente para o efeito que cumpre, de elevada relevância jurídica ou social, nem
se configurou, na apreciação e decisão que conheceu das instâncias, como de elevada complexidade,
complexidade capaz de suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em
considerar não verificados os pressupostos legais de admissibilidade do presente recurso (artigo 150º
do CPTA) e, em consequência, acordam em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente Administração Tributária.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Casimiro
Gonçalves.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Garantia. Caducidade da garantia. Reclamação graciosa. Impugnação judicial.
Sumário:
I — Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em razão da
prestação de garantia, esse efeito mantém-se, ainda que tenha sido declarada a
caducidade da garantia por inobservância do prazo de decisão da reclamação
graciosa, se for apresentada impugnação judicial na sequência do indeferimento
daquela reclamação.
II — É que, nos termos do disposto no artigo 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução fiscal
fica suspensa até à decisão do pleito, sendo que, em relação à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá quando se formar o caso decidido ou caso
resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a decisão da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação
administrativa (recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com
fundamento em vícios geradores de anulabilidade.
Processo n.º 1155/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco ActivoBank (Portugal), S. A.
Relatora: Ex.mª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 - A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa, de 11 de Setembro de 2012, que julgou procedente a reclamação judicial deduzida por BANCO
ACTIVOBANK (PORTUGAL), SA, com os sinais dos autos, contra o despacho do Chefe do Serviço
de Finanças de Lisboa 2, datado de 24 de Maio de 2012, que, no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 3247200201070606, determinou a prestação de nova garantia para efeitos de manutenção da
suspensão do processo de execução fiscal, após reconhecimento da caducidade da garantia prestada
para esse efeito na pendência de reclamação graciosa.
A recorrente conclui as suas alegações de recurso nos termos seguintes:
I - Visa o presente Recurso reagir contra a douta Sentença que julgou procedente a Reclamação
de Actos do Órgão de Execução Fiscal deduzida por BANCO ACTIVOBANK SA, Nif 500.734.305, que
teve por objecto o Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2, proferido em 24/05/2012 no
âmbito do processo de execução fiscal n.º 3247200201070606, no qual foi determinada a prestação de
nova garantia, no valor de €34.657,60, proferido, com vista à manutenção da suspensão da execução
para efeitos do art. 169.º do CPPT;
II - Na situação “sub judice” está em discussão saber se a suspensão da execução fiscal determinada por ter sido apresentada Reclamação Graciosa e prestada garantia, tendo sido declarado a
caducidade desta por ter decorrido mais de um ano após a sua apresentação sem que haja decisão,
se mantém sem que seja prestada nova garantia enquanto não for decidida a Impugnação Judicial
interposta do indeferimento do recurso Hierárquico deduzido do indeferimento daquela Reclamação
Graciosa;
III - Ora, o Acto objecto da presente Reclamação foi praticado no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 3247200201070606, instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa 2 por dívidas de IRC do
exercício de 1999, tendo por base a Liquidação nº. 2002 8310003115;
IV - Não se conformando com aquela Liquidação, a Contribuinte apresentou Reclamação Graciosa, e, com vista a obter a suspensão do processo executivo, apresentou em 03/03/2003 a Garantia
Bancária n.º 125-02-0362947, sendo que em 22/12/2006 requereu a verificação da sua caducidade,
nos termos do art. 183.º-A do CPPT;
V - A Reclamação Graciosa foi deferida parcialmente, tendo a Contribuinte apresentado Recurso
Hierárquico, e do indeferimento parcial deste deduziu Impugnação Judicial, que se encontra a correr
termos sob o Proc. n.º 2088/10.7BELRS no Tribunal Tributário de Lisboa;
VI - Por despacho datado de 07/11/2011, foi reconhecida a caducidade da garantia e deferido
o pedido do seu levantamento, em virtude de ter decorrido mais de um ano entre a data da apresen-
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tação da garantia e a data da decisão da reclamação Graciosa, sendo que este prazo se completou e
o pedido de reconhecimento da caducidade foi efectuado na vigência da redacção do art. 183.º- A do
CPPT dada pela Lei n.º30-B/2002, de 30/12;
VII - Atendendo ao entendimento veiculado no despacho de reconhecimento da caducidade da
garantia e no Oficio-Circulado n.º 60.090 de 15/05/2012, da Direcção de Serviços de Gestão dos
Créditos Tributários, por oficio n.º 4498 de 31/05/2012, foi a Reclamante notificada para prestar nova
garantia, no valor de €34.657,60, em virtude do processo se encontrar em fase judicial em termos de
contencioso, Acto objecto da presente Reclamação;
VIII - Determinando o referido Ofício-Circulado n.º 60.090, no seu ponto 5 - caducidade da
garantia (Art. 183.º-A do CPPT), que:
«(…) A redacção actual deste preceito restringe o âmbito de aplicação da norma às situações
de apresentação de reclamação graciosa. O que permite concluir que o instituto da caducidade da
garantia se destina, apenas, a devolver à administração os custos da sua própria ineficiência.
Acompanhando esta leitura, caso exista caducidade da garantia na pendência da reclamação
graciosa e, posteriormente, seja interposto recurso hierárquico, não deve a AT solicitar a prestação
de nova garantia, pois subsiste o pleito que se iniciou com a reclamação graciosa, sendo o recurso
hierárquico um prolongamento desse procedimento. Diversamente, tal não pode ocorrer no caso de
(eventual) reacção judicial ao indeferimento da pretensão do contribuinte na fase administrativa,
por se passar de um “pleito gracioso” para um “pleito judicial”.
Na verdade, neste caso o atraso na decisão da impugnação não pode ser imputado à Administração, mas a um órgão de soberania que é independente - o Tribunal.
Nestes termos, após o reconhecimento da caducidade da garantia, por não ter sido cumprido
o prazo máximo de um ano para decisão da reclamação graciosa, o interessado só pode beneficiar
da suspensão até à decisão graciosa do pleito. Sendo apresentado qualquer meio jurisdicional de
reacção, só se verificará nova suspensão do processo de execução se o devedor prestar nova garantia
idónea, para cujo cálculo devem ser contabilizados os juros de mora até à data de apresentação do
novo meio de reacção, em conformidade com o n.º 6 do artigo 199.º do CPPT. (....)»
IX - Ora, a necessidade de obtenção de receita fiscal é uma incumbência da AT decorrente de
um imperativo constitucional previsto nos termos do art. 103.º da CRP, o qual prescreve no seu n.º 1
que “[o] sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades
públicas...”, pois de outra forma não se poderá assegurar “...uma repartição justa dos rendimentos
e da riqueza”, sendo o crédito tributário indisponível, não podendo ser concedidas moratórias no
pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos estipulados na Lei, como decorre do art. 36.º,
n.º 3 da LGT e do art. 85.º, n.º 3 do CPPT;
X - De harmonia com o art. 52.º, n.º1 da LGT e do art. 169.º, n.º1 do CPPT, a interposição de
reclamação graciosa, Recurso Hierárquico ou Impugnação Judicial, em que se discuta a legalidade da
dívida exequenda, suspende a execução fiscal até à decisão do pleito desde que seja prestada garantia
ou efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida e acrescido;
XI - Desta forma, com a prestação da garantia pretende-se assegurar o pagamento da dívida
tributária, no caso em que a execução fiscal se encontra suspensa na sequência de impugnação administrativa ou judicial pelo contribuinte;
XII - Através da Lei n.º 15/2001, de 05/06, e com vista a responsabilizar a AT e os Tribunais e
agilizar a condução dos respectivos processos, foi introduzido no CPPT o art. 183.º-A, que no seu n.º 1
determinava que a garantia prestada pelo contribuinte para suspender a execução fiscal caducava se
Reclamação Graciosa não estivesse decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição,
ou se a Impugnação Judicial, Recurso Judicial ou oposição não estivessem julgados em 1.ª instância
no prazo de dois anos a contar da data da sua apresentação, tendo este último prazo passado para
três anos através da redacção dada Lei n.º 30-B/2002, de 30 de Dezembro;
XIII - Este art. 183º-A do CPPT foi entretanto revogado pela Lei n.º 53- A/2006, de 29 de Dezembro, e a Lei n.º 40/2008, de 11/08, veio repor o regime da caducidade da garantia, mas apenas no
caso de Reclamação Graciosa, com efeitos a partir de 01/01/2009;
XIV - No que concerne à impugnação administrativa, a AT deve decidir em tempo útil, já que a
garantia é prestada no interesse do estado, e o protelamento da sua decisão não deve implicar custos
para o contribuinte, mas antes deve ser imputado à AT os custos da sua ineficácia ou da delonga na
decisão, sendo que, no entanto, não se pode descurar ou deixar de assegurar a cobrança da dívida
exequenda;
XV - Tal como foi entendimento veiculado no acórdão do TCA Sul de 12/02/2008, Proc. 02154/07,
ao preconizar que: “A «voluntas legis» é claramente a de permitir ao contribuinte ver a sua reclamação
ou qualquer outro dos procedimentos ou processos iniciados nos citados normativos rapidamente
decididos, sem perder de vista o interesse de garantia de segura e certa cobrança da dívida exequenda
e prevenção contra expedientes dilatórios do contribuinte”;
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XVI - Das várias versões do art. 183.º-A do CPPT decorre que o Legislador distinguiu, desde o
início, o contencioso administrativo do contencioso judicial, e se assim procedeu é porque entendeu que o
procedimento administrativo e o procedimento judicial são vias recursivas distintas, e sem ligação entre
si que determine a continuação dos efeitos da caducidade no âmbito da nova via impugnatória;
XVII - Efectivamente, a Impugnação Judicial não é uma via recursiva da reclamação Graciosa,
tanto mais que, como tem sido entendido pelos Tribunais Superiores, o sujeito passivo pode invocar,
em sede de Impugnação, vícios do acto tributário que não alegou na Reclamação Graciosa.
XVII - Tal como refere o Prof. Joaquim Freitas da Rocha, in Lições de Procedimento e Processo
Tributário, 3.ª edição, Coimbra Editora: “Assim, reclamação e impugnação são duas garantias distintas, com igualmente distintos espaços de actuação, apesar de terem em comum os objectivos (como
vimos, a anulação dos actos tributários), os fundamentos (“qualquer ilegalidade”), a inexistência de
efeito suspensivo da respectiva liquidação e, em certa medida, os prazos (em regra, 120 e 90 dias).
Contudo, distinguem-se nos seguintes aspectos, em geral condensados no art. 69.º do CPPT, em
referência à reclamação graciosa”.
XIX - Desta forma, o prolongamento para o processo judicial de factos ocorridos no procedimento administrativo, como a caducidade da garantia, implicaria a ideia de que a impugnação é um
“continuum processual” da Reclamação Graciosa, o que impediria que a decisão proferida nesta não
se tornasse definitiva no caso do contribuinte deduzir Impugnação Judicial dessa mesma decisão;
XX - Todavia, esta tese colide com o princípio da separação de poderes, pois assentaria numa
confusão entre Administração e Justiça e, portanto, entre a função de administrar e de julgar, sendo
inegável que a Impugnação Judicial é um processo autónomo e de natureza diferente da Reclamação
Graciosa;
XXI - Efectivamente decorre do art. 103º, n.º 5 do CPPT que: “Caso haja garantia prestada nos
termos da alínea f) do art.º 69º, esta mantém-se, independentemente de requerimento ou despacho,
sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço”, referindo Rui Duarte Morais,
in A Execução Fiscal, 2ª edição, Almedina, que “O novo n.º 5 deste artigo esclarece também - e bem
- uma outra situação que levantava dúvidas: se a impugnação for apresentada na sequência de
uma reclamação graciosa e a esta tiver sido atribuído efeito suspensivo pela administração fiscal,
em razão de prestação de garantia, tal efeito suspensivo manter-se-á ou não no decurso do processo
de impugnação? A resposta é, agora, afirmativa (art.º 103º n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito
suspensivo à impugnação é decorrência automática (independentemente de despacho ou requerimento, diz a lei), de tal efeito ter sido atribuído à reclamação, na condição óbvia de se manter a
garantia prestada”.
XXII - Assim, se da Lei resulta que a garantia prestada na sequência do procedimento administrativo se mantém para o processo judicial, o mesmo já não sucede com o aproveitamento da verificação
e reconhecimento da sua caducidade ocorrida no decurso do procedimento administrativo ao processo
judicial que lhe poderá suceder;
XXIII - Ao que acresce que do próprio art. 183.º-A do CPPT, na redacção anterior à sua revogação operada pela Lei n.º 53-A/2006, conferia competência exclusiva para apreciação da caducidade
da garantia à entidade onde se encontrava a correr o procedimento ou o processo, o que determinava
que, se o contribuinte não requeresse o reconhecimento da caducidade da garantia perante o órgão
administrativo, já não podia, em sede de contencioso judicial, requerer que lhe fosse reconhecida a
caducidade por ter sido ultrapassado o prazo de um ano para decisão da Reclamação Graciosa;
XXIV - E tal sucede porquanto o pressuposto da caducidade foi o atraso na decisão da Reclamação,
sendo que com a Impugnação esse pressuposto deixava de existir, pois não se pode fazer valer aqui a
caducidade ocorrida em termos e condições distintas, já só podendo ser requerido o reconhecimento
da caducidade que seja verificada na pendência, agora, do processo judicial.
XXV - Sendo também este o entendimento vertido no acórdão do TCA Norte de 12/05/2005, Proc.
01611/04.0BEVIS: “Se a garantia que está a ser exigida à executada se destina a conferir carácter
suspensivo à executoriedade de uma liquidação que está a ser discutida em processo de impugnação
judicial, só as vicissitudes desta impugnação podem determinar a caducidade da garantia que venha a
ser prestada, sendo irrelevante que anteriormente haja decorrido uma reclamação que demorou mais
de um ano a ser decidida, dado que esta garantia nenhuma conexão tem com essa reclamação”
XXVI - Deste modo, é evidente o distanciamento e a autonomia entre o procedimento administrativo e o processo judicial, cujas proximidades são apenas aquelas que a lei expressamente prevê,
pelo que a caducidade da garantia prestada dentro das circunstâncias da Reclamação não subsiste
para além da extinção dessa mesma Reclamação;
XXVII - Assim, a execução fiscal fica suspensa até se decidirem definitivamente a impugnação administrativa e/ou a impugnação judicial, desde que seja prestada garantia, como decorre do
art.º 169º n.º 1 do CPPT, sendo que a verificação e reconhecimento da caducidade da garantia, na
sua pendência, só estende os efeitos da suspensão ao procedimento ou processo em que aquela foi
verificada ou reconhecida;
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XXVIII - Aliás, a Lei distingue o pleito gracioso ou administrativo do pleito contencioso ou
judicial, sendo que o pleito fica decidido, no caso de impugnação administrativa, quando se formar o
caso decidido ou resolvido, e, no caso de processo judicial, quando ocorrer o trânsito em julgado da
decisão judicial;
XXIX - Ao que acresce que se assim não se entender, na redacção do art. 183.º-A do CPPT
anterior à sua revogação operada pela Lei n.º 53-A/2006, ficaria a AT penalizada, por não poder
arrecadar a receita nem deter qualquer garantia, decorrendo tal não só pela delonga na apreciação
da Reclamação Graciosa (e eventual Recurso Hierárquico), o que se compreende, mas também pela
delonga na apreciação da subsequente Impugnação judicial, que incumbe aos Tribunais, o que não se
compreende e não foi certamente este o objectivo do Legislador;
XXX - Face ao exposto, deve a douta Sentença ser revogada e substituída por outra que considere
legal o Despacho objecto da presente Reclamação, em virtude de haver fundamento legal para exigir a
prestação de nova garantia (arts. 103.º n.º 5, 169.º e 183.º- A, todos do CPPT e art. 52.º n.º 1 da LGT).
Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, revogada a Sentença ora sindicada e substituída por outra que considere que o Despacho ora
reclamado é legal.
2 - Contra-alegou o recorrido, concluindo nos seguintes termos:
a) Não obstante o reconhecimento da caducidade da garantia bancária n.º 125-02-0362947, efectuado nos termos do disposto no artigo 183.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na
redacção da lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, em vigor à data da prestação da garantia, o processo
de execução fiscal n.º 3247200201070606 mantêm-se suspenso, nos termos dos artigos 169.º e 199.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário, até decisão final do pleito em sede de impugnação
judicial, uma vez que os efeitos postulados no referido normativo se mantém na integra;
b) Para efeitos do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, considera-se
ocorrer a “decisão do pleito” sempre que a questão decidenda esteja definitivamente decidida, não
sendo passível de ser atacada administrativa ou contenciosamente;
c) Estando pendente a impugnação judicial da dívida subjacente à execução, tal execução não
pode seguir seus termos, ao abrigo do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que se encontra suspensa desde 3 de março de 2003, em virtude da prestação da garantia
bancária n.º 125-02-0362947;
d) A tese sufragada pela Recorrente configura um favorecimento inadmissível da posição processual da Administração tributária, não apenas porque a reclamação graciosa, enquanto meio tutelar
primordial ao dispor dos administrados, deverá ser decidida com qualidade, rapidez e eficiência,
mas também porque é a própria Administração Tributária quem controla os prazos decisórios, não
devendo admitir-se uma interpretação legal em conformidade com a solução que lhe é mais favorável
ou consoante o que se afigurar mais conveniente em cada momento;
e) A interpretação efectuada pela recorrente no âmbito do presente recurso é errada e ilegal, na
medida que interpreta o artigo 183.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção
da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, desatendendo aos princípios que norteiam o sistema tributário,
como o princípio da legalidade e desconsiderando, por completo, a intenção do legislador;
f) Conclui-se assim que a sentença recorrida analisou corretamente os factos que lhe foram
submetidos, não merecendo qualquer censura, pelo que deverá ser mantida na íntegra.
Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências suprirão, deverá o presente recurso
ser dado como improcedente, por não provado e, em consequência, manter-se válida na ordem jurídica
a sentença proferida pelo tribunal “a quo”, tudo com as legais consequências.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de reclamação apresentada contra
decisão do órgão da execução fiscal determinando a prestação de nova garantia para manutenção da
suspensão de processo de execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: consequência jurídica da declaração de caducidade de garantia prestada
para suspensão de processo de execução fiscal, em virtude do decurso do prazo (de um ano desde a
data da interposição de reclamação graciosa, na pendência de impugnação judicial deduzida contra
decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto contra decisão de indeferimento da reclamação graciosa
1. A execução fiscal fica suspensa até à decisão do pleito, em caso de reclamação graciosa,
impugnação judicial ou recurso judicial (reclamação) que tenham por objecto a legalidade da dívida
exequenda desde que tenha sido prestada garantia que assegure o pagamento da dívida exequenda e
do acrescido (art. 52º nºs 1/2 LGT arts. 169º nº1 e 199º nº5 CPPT)
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A decisão do pleito, adoptada pelo legislador como termo final do período de suspensão da
execução fiscal, apenas ocorre com a formação de caso decidido ou resolvido na sequência de impugnação administrativa (reclamação graciosa ou recurso hierárquico), ou de caso julgado na sequência
de impugnação judicial ou recurso judicial (JORGE LOPES DE SOUSA Código de Procedimento e
de Processo Tributário anotado e comentado 6.ª edição 2011 volume III p. 220)
A declaração de caducidade da garantia pelo órgão da administração tributária com competência
para decidir a reclamação graciosa não obsta à manutenção do efeito suspensivo da execução, pelos
seguintes motivos:
a) inexistência de previsão da cessação do efeito suspensivo nas normas constantes do art. 183º-A CPPT
b) a declaração de caducidade constitui uma sanção resultante da morosidade do procedimento
tributário ou do processo judicial
c) o prosseguimento da suspensão da execução fiscal sem garantia subsequente à declaração de
caducidade surge como uma compensação pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter que suportar
a garantia durante um período de tempo que se considera adequado para ser proferida decisão (no
sentido propugnado acórdãos STA-SCT 31.01.2008 processo n.º 21/08; 20.10.2010 processo n.º 1258/09;
29.06.2011 processo nº563/11; 12.04.2012 processo n.º 322/12; 26.04.2012 processo n.º 364/12/ na
doutrina Jorge Lopes de Sousa ob. cit. Volume III p. 342)
d) como consequência da premissa antecedente o efeito da caducidade da garantia declarada
na pendência de reclamação graciosa prolonga-se pela subsequente impugnação judicial em que se
continua a discutir a legalidade da dívida exequenda Não sendo a suspensão da execução fiscal afectada pela caducidade da garantia prestada, a exigência pela administração tributária de prestação
de uma nova garantia para obtenção daquele efeito, até à decisão do pleito (segundo a interpretação
da expressão antecedentemente sustentada) carece de fundamento legal
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa dos vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 - Questão a decidir
É a de saber se declarada a caducidade, ao abrigo do disposto no art. 183º-A do CPPT (na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 30-B/2002, de 30 de Dezembro), da garantia prestada com vista à
suspensão da execução fiscal na sequência da dedução de reclamação graciosa contra a liquidação que
deu origem à divida exequenda, pode a Administração tributária exigir nova garantia para suspender
a execução fiscal, se a executada, discordando da decisão daquela reclamação graciosa, bem como da
decisão do recurso hierárquico que dela interpôs, veio a deduzir impugnação judicial.
5 - Na sentença recorrida foram fixados os seguintes factos:
A) Em 24-6-2002, o ora reclamante apresentou reclamação graciosa do acto de liquidação adicional de IRC com o n.º 2002 8310003115, relativo ao exercício de 1999, no montante de €32.266,80
(cfr. fls. 16 a 34 do processo de execução fiscal apenso);
B) Em 30-8-2002, e para cobrança coercivo da liquidação identificada na alínea antecedente,
o Serviço de Finanças de Lisboa 2 instaurou contra o ora reclamante o processo de execução fiscal
n.º 3247200201070606 (cfr. fls. 1 do processo de execução fiscal apenso);
C) Em 22-11-2002, o ora reclamante, citado no âmbito do mencionado processo de execução fiscal,
e para efeitos de suspensão do mesmo até à decisão da reclamação, nos termos do n.º 1 do artigo 169.º
do CPPT, requereu a fixação do montante da garantia a prestar, o qual veio a ser calculado no valor
de € 28.354,90 (cfr. fls. 11 a 13 e 35 a 37 do processo de execução fiscal apenso);
D) Em 3-3-2003, o reclamante prestou, nos termos do artigo 199.º do CPPT a garantia bancária
com o n.º 125-02-0362947, sobre o Banco Comercial Português SA, no valor referido na alínea antecedente (cfr. fls. 39 do processo de execução fiscal apenso);
E) Em 22-12-2006, o reclamante apresentou pedido de verificação, pelo órgão da execução fiscal,
de caducidade da garantia bancária prestada nos termos supra referidos, ao abrigo do artigo 183.º-A do
CPPT, com fundamento em ter decorrido mais de um ano sobre a data da interposição da reclamação
graciosa referida em A) que antecede (cfr. fls. 42 do processo de execução fiscal apenso);
F) Por despacho do Director de Finanças Adjunto da Direcção de Finanças de Lisboa, proferido
em 23-1-2009, por subdelegação, a reclamação graciosa referida em A) que antecede foi deferida
parcialmente (cfr. fls. 45 a 50 do processo de execução fiscal apenso);
G) Em 26-3-2009, o ora reclamante apresentou recurso hierárquico do indeferimento parcial da
reclamação graciosa, o qual por despacho da Directora da Direcção de Serviços de IRC, proferido em
24-3-2010, por subdelegação, foi deferido parcialmente (cfr. fls. 91 v a 96v dos autos);
H) Do indeferimento parcial do recurso hierárquico o ora reclamante deduziu, em 27-8-2010, a
competente impugnação judicial, autuada no tribunal Tributário de Lisboa sob o processo n.º 2088/10.
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7BELRS, e que se encontra pendente (cfr. fls. 72 e 73 do processo de execução fiscal apenso e consulta
efectuada no SITAF);
I) Por despacho datado de 7-11-2011, da Directora de Finanças Adjunta da Direcção de finanças
de Lisboa, foi reconhecida a caducidade da garantia bancária referida em C) e D que antecedem, com
o fundamento, em síntese, de que a reclamação graciosa não foi decidida no prazo de um ano referido
no artigo 183.º-A do CPPT, na redacção à data, e por facto não imputável ao reclamante (cfr. fls. 88
a 92 do processo de execução fiscal apenso);
J) Em 24-5-2012, no âmbito da execução fiscal, o Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2
proferiu o seguinte despacho, que constitui o objecto da presente reclamação:
«Face à informação que antecede, e atendendo ao despacho da Sra. Directora de Finanças Adjunta, promova-se o cancelamento da garantia em causa.
Em concomitância, e face ao teor do ofício-circulado n.º 60.090 de 15.5 de 2012, notifique-se
a executada para prestar nova garantia, uma vez que o processo se encontra já na fase judicial em
termos de contencioso.
Neste contexto, deve-se efectuar novo cálculo da garantia a prestar.
Procedimentos necessários.» (cfr. fls. 19v dos autos);
K) O mencionado despacho, que constitui o objecto da presente reclamação, foi exarado sobre
informação dos serviços com o seguinte teor, em reprodução parcial:
• Foi instaurado o processo executivo em 30/08/2002 com base em certidão de dívida referente
a IRC 1999, cuja quantia exequenda é €32.266,80.
• Foi associado ao processo executivo Reclamação Graciosa n.º 3247200204001001, para efeitos
de contestação do imposto.
• A 3 de Março de 2003 presta Garantia bancária no montante de €28.354,90, para efeitos de
suspensão do processo executivo.
• Em 22/12/2006 o executado por falta de decisão da Reclamação graciosa apresentada até à data,
solicita a verificação da caducidade da garantia apresentada, nos termos do art. 183.ºA do CPPT.
• A 23 de Janeiro de 2009 é proferido despacho de deferimento parcial da Reclamação Graciosa
apresentada, tendo sido apresentado Recurso Hierárquico contra a referida decisão ao qual foi atribuído o n.º 20/2009 pelo SF Lisboa 3, tendo o mesmo sido deferido parcialmente.
• A 24 de Setembro de 2009 é apresentada Impugnação judicial identificada com o n.º 2088/10.7
BELRS, contra a decisão proferida em sede administrativa, encontrando-se a mesma a aguardar decisão.
• Verifica-se no despacho proferido em 07/11/2011 da Directora de Finanças adjunta, de que foi
deferido o pedido de levantamento da garantia bancária, por ter decorrido mais de um ano entre a
data da apresentação e a data da decisão da reclamação Graciosa, tendo sido este prazo completado
na vigência da lei antiga e que para além disso o pedido foi formulado na pendência da Reclamação
Graciosa, quando estaria em vigor o art. 183.ºA do CPPT na redacção dada pela Lei n.º 30-B/2002
de 30.12, pelo que não são relevantes à decisão final, o facto de ter sido apresentado RH e ter sido
deduzida Impugnação.
• O processo encontra-se na presente data na fase de suspensão (F100) não tendo sido na presente
data ainda levantada a garantia bancária.» (cfr. fls. 19 dos autos);
L) Pelo ofício n.º 4498, de 31 de Maio de 2012, o ora reclamante foi notificado “para os fins
previstos no artigo 169º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que deverá apresentar
nova garantia, no valor de €34. 657,60”, para efeitos de manutenção da suspensão do processo de
execução fiscal (cfr.fls. 95 do processo de execução fiscal apenso);
M) Pelo oficio nº4497, de 31 de Maio de 2012, o Serviço de Finanças de Lisboa
2 notificou o Banco Comercial Português do cancelamento da garantia bancária nº125-0-0362947,
de 3-3-2003 (cfr.fls. 94 do processo de execução fiscal apenso);
N) A presente reclamação foi apresentada no serviço de Finanças de Lisboa 2 em 18-6-2012 (cfr.
fls. 3 dos autos,);
O) De acordo com a informação do Serviço de Finanças de Lisboa 2 exarada, em 27-6-2012, na
sequência da apresentação da presente reclamação, o processo de execução fiscal n.º 3247200201070606
“encontra-se, na presente data, na fase de suspensão (F100), não tendo sido na presente data levantada
a garantia bancária, por apresentação dentro do prazo mencionado no ponto anterior de reclamação
judicial em 2012/06/18.” (cfr. fls. 109 e 110 dos autos).
6 - Apreciando
6.1 Da (i) legalidade da exigência de nova garantia para manutenção da suspensão do processo
execução fiscal na pendência de impugnação judicial deduzida do indeferimento parcial de recurso
hierárquico de indeferimento parcial de reclamação graciosa na pendência da qual foi declarada, nos
termos do artigo 183º-A do CPPT, a caducidade da garantia prestada para suspender a execução
A sentença recorrida, a fls. 147 a 157 dos autos, julgou procedente a reclamação deduzida pelo
ora recorrido contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2, de 24 de Maio de 2012,
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que no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3247200201070606 determinou a prestação de nova
garantia para manutenção do efeito suspensivo da execução na pendência do processo de impugnação
subsequente ao indeferimento parcial do recurso hierárquico do indeferimento parcial de reclamação
graciosa tendo por objecto liquidação de IRC relativa ao ano de 1999, anulando a decisão reclamada.
Considerou o tribunal “a quo”, fundamentando o decidido nas disposições legais pertinentes e
respectivos comentários de JORGE LOPES de SOUSA e bem assim no Acórdão deste Supremo Tribunal
de 12 de Abril de 2012 (rec. n.º 0322/12), que cita e transcreve reconhecendo a existência de inegáveis
semelhanças entre o caso aí decidido e o dos autos, que o efeito suspensivo decorrente da prestação de
garantia não cessou com a decisão da reclamação graciosa, pelo que, quando foi proferido despacho
determinando a notificação para a prestação de nova garantia, atenta a declaração de caducidade da
garantia anteriormente prestada, o processo de execução se encontrava suspenso, pois que a declaração
de caducidade da garantia não contende com o efeito suspensivo decorrente da sua prestação, antes se
visa assegurar aquele efeito “apesar” da declaração de caducidade, o que significa que, até à decisão
do pleito no sentido atrás exposto, o efeito suspensivo se mantém, pelo que, no caso vertente, não podia
a Administração Fiscal determinar a prestação de garantia sob a cominação do prosseguimento dos
autos de execução (cfr. sentença recorrida, a fls. 154 e 155 dos autos).
Discorda do decidido a Fazenda Pública, pois que entende que o efeito suspensivo da execução
fiscal decorrente da prestação de garantia que caducou se mantém apenas até à formação de “caso
decidido ou resolvido” do “pleito gracioso ou administrativo”, não estendendo os seus efeitos até ao
termo do “pleito judicial”, em razão da autonomia entre o procedimento administrativo e o processo
judicial e porque se assim não se entender (...) ficaria a AT penalizada, por não poder arrecadar a
receita nem deter qualquer garantia, (...) também pela delonga na apreciação da subsequente Impugnação Judicial, que incumbe aos Tribunais, o que não se compreende e não foi certamente este o
objectivo do legislador.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto
aos autos e supra transcrito defende que o recurso não merece provimento.
Vejamos.
Como bem se consignou na sentença recorrida, o caso dos autos tem inegáveis semelhanças com o
que foi decidido por Acórdão deste Supremo Tribunal do passado dia 12 de Abril, proferido no recurso
n.º 322/12, sendo que também as alegações da recorrente nestes autos nada têm de novo em relação às
que foram apresentadas naquele caso (não obstante a adopção de diferente numeração das conclusões
e de algumas alterações de estilo).
A única diferença a assinalar entre o presente caso e o que foi objecto daquele Acórdão consiste
na circunstância de que, enquanto nos presentes autos é aplicável a redacção do artigo 183.º-A do CPPT
que lhe foi conferida pela Lei n.º 30-B/2002, de 30 de Dezembro, naquele outro era aplicável a redacção originária do artigo 183º-A do CPPT, ou seja, a resultante da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho (que
o aditou ao CPPT). Não obstante, a diferente redacção da norma num e noutro caso não contende com
qualquer aspecto relevante nos presentes autos, visto que a única diferença assinalável entre aquelas
duas redacções da norma respeitava ao momento em que caducava a garantia nos processos judiciais
(2 anos contados desde a data da sua apresentação na versão originária da norma; 3 anos na que lhe
foi conferida pela Lei n.º 30-B/2002), e no caso dos autos e naquele que foi objecto do Acórdão de 12
de Abril de 2012 a garantia caducou no procedimento de reclamação graciosa, por falta de decisão no
prazo de um ano a contar da data da sua interposição.
Assim, porque o decidido naquele Acórdão de 12 de Abril, proferido no rec. n.º 322/12, merece a
nossa inteira concordância, também aqui se adoptará a mesma solução, nos termos e pelos fundamentos
dele constantes, para os quais se remete, negando provimento ao recurso e confirmando a sentença recorrida, que bem julgou ao entender que o efeito suspensivo da execução derivado da prestação de garantia
no procedimento de reclamação graciosa se mantém, nos termos do n.º 1 do artigo 169.º do CPPT, até à
decisão do pleito, havendo que interpretar esta expressão no sentido que corresponde ao seu significado - de
litígio - ou seja, até que sobre o litígio se forme “caso decidido ou resolvido”, não havendo recurso senão
à via administrativa”, ou até ao trânsito em julgado da decisão final, havendo recurso à via contenciosa.
É esta, aliás, a interpretação da norma adoptada pela própria Administração tributária no ponto 2 do
Oficio-Circulado que a Fazenda Pública invoca como fundamentação da decisão objecto da reclamação que
está na origem dos presentes autos, na contestação que apresentou em 1.ª instância e nas suas alegações de
recurso para este Supremo Tribunal, onde textualmente se afirma que: “(...) sendo prestada pelo interessado
a garantia idónea, nos termos do art. 199.º do CPPT, o n.º 1 do art. 169.º do CPPT faz daí decorrer a consequência da suspensão da execução «até à decisão do pleito», ou seja, até à verificação do caso decidido ou
resolvido. Tal só ocorre quando o acto tributário ou a dívida, cuja legalidade ou exigibilidade forem contestadas, deixarem de ser contenciosamente impugnáveis. No caso de apresentação de meios contenciosos
(judiciais) de reacção, o caso decidido ou resolvido apenas se verifica com o trânsito em julgado da decisão
judicial, ou seja, se for obtida uma decisão definitiva que seja insusceptível de recurso judicial ou ainda se,
apesar de passível deste recurso, decorrer o respectivo prazo sem que o mesmo seja apresentado”. Sendo,
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porém, diversa - distinguindo pleito administrativo e pleito judicial -, a interpretação que consigna o ponto
5 do mesmo Ofício para o caso específico da caducidade da garantia (artigo 183.º-A do CPPT).
O argumento da autonomia do procedimento de reclamação relativamente ao processo judicial
nada prova no que à alegada não manutenção do efeito suspensivo em razão da garantia prestada, e que
caducou na pendência da reclamação, respeita, pois, como se deixou dito no Acórdão de 12 de Abril
de 2012 que vimos referindo:
«(…) Salvo o devido respeito, a questão nada tem a ver com a reconhecidamente diferente natureza
entre a reclamação graciosa e a impugnação judicial, nem sequer com uma qualquer solução de continuidade da garantia entre a reclamação graciosa e a impugnação judicial, mas tão-só com a estabilidade
da relação jurídico-tributária a que se refere a liquidação que deu origem à dívida exequenda.
Nesse sentido aponta também o n.º 5 do art. 103.º, do CPPT, na redacção da Lei n.º 15/2001, de 5 de
Junho, como igualmente bem referiu a Juíza do Tribunal a quo. Na verdade, nesta norma legal, depois de
no número anterior se referir que «A impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo tribunal,
com respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199º», estatui-se: «Caso haja
garantia prestada nos termos da alínea f) do artigo 69.º, esta mantém-se, independentemente de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço». O que parece
significar, sem margem para dúvida, que a garantia que haja sido prestada quando da reclamação graciosa
da liquidação da dívida exequenda em ordem a obviar à instauração da execução fiscal (...) se mantém,
em ordem ao mesmo efeito, quando for deduzida impugnação judicial contra o mesmo acto tributário. E,
se assim é nos casos em que a garantia visa obviar à instauração da execução fiscal porque seria diferente
nos casos em que a garantia visa obviar à prossecução da execução, mesmo que tenha sido declarada a sua
caducidade? Seria, aliás, curioso saber se o órgão de execução fiscal, extraindo todas as consequências da
tese que sustenta, permitiria o levantamento da garantia prestada caso não se tivesse verificado a declaração
da respectiva caducidade. No sentido de que a suspensão da execução fiscal se mantém nas situações em
que seja apresentada impugnação judicial na sequência de reclamação graciosa a que tenha sido atribuído
efeito suspensivo, se pronuncia também RUI DUARTE MORAIS, que afirma textualmente:
«O novo n.º 5 deste artigo esclarece também e bem - uma outra situação que levantava dúvidas:
se a impugnação for apresentada na sequência de uma reclamação graciosa e a esta tiver sido atribuído
efeito suspensivo pela administração tributária, em razão de prestação de garantia, tal efeito suspensivo
manter-se-á ou não no decurso do processo de impugnação? A resposta é, agora, afirmativa (art.º 103º,
n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito suspensivo à impugnação é decorrência automática (independentemente de despacho ou requerimento, diz a lei) de tal efeito ter sido atribuído à reclamação, na condição
óbvia de se manter a garantia prestada» (A Execução Fiscal, 2.ª edição, Almedina, pág. 80.).
E, salvo melhor opinião, nem esta condição referida na parte final do excerto citado - manutenção
da garantia prestada - pode ser lida com o alcance pretendido pela Recorrente. É que, nos termos que
deixámos referidos, a lei faz equivaler à manutenção da garantia prestada a sua caducidade.
Ainda neste sentido, CARLA RIBEIRO afirma:
«[...] convém ainda referir que uma vez caducado o direito à garantia o mesmo não pode ser
repristinado caso o contribuinte não concorde com a decisão da reclamação e decida impugná-la judicialmente. É que não faz sentido que a garantia possa caducar ou deixar de ser exigível, por omissão
da decisão administrativa e posteriormente possa ser exigida em consequência de impugnação judicial»
(Tese de pós-graduação em Direito Fiscal sob o tema A Garantia Idónea, publicação on line do Centro
de Investigação Jurídico Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pág. 23, disponível em (http://www. cije.up.pt/publications/garantia-id%C3%B3nea.)»
(fim de citação).
Diga-se, finalmente, que as receitas fiscais cobradas pela Administração tributária não são receitas
próprias desta, mas receitas do Estado (artigo 103.º n.º 1 da CRP) e que, na nossa perspectiva, a caducidade na garantia prevista no artigo 183.º-A do CPPT não visa penalizar a Administração tributária
(ou os Tribunais, nas redacções da norma anteriores à vigente) pelo atraso na decisão do pleito, antes
evitar que os contribuintes sejam irrazoavelmente penalizados por essa demora na decisão.
Tem, pois, de concluir-se que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a sentença
recorrida, que bem julgou.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Prescrição da obrigação tributária. Artigo 49.º, n.º 2, da LGT. Aplicação da lei no
tempo.
Sumário:
I — O processo cuja paragem por mais de um ano o n.º 2 do artigo 49.º da LGT relevava
como motivo de cessação do efeito interruptivo, transformando-o em suspensivo,
era o processo cuja instauração (ou, no caso da execução fiscal, em que a citação)
está prevista como facto interruptivo do prazo de prescrição.
II — Não releva para o cômputo do prazo de prescrição a paragem do processo que
tenha completado um ano em data posterior a 31 de Dezembro de 2006, pois em
1 de Janeiro de 2007 foi revogado o disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT e,
nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, a revogação
«aplica-se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em
que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por motivo não imputável ao sujeito passivo».
III — Naquela circunstância, a interrupção do prazo da prescrição pela citação e consequente efeito de eliminação de todo o prazo já decorrido não são destruídos
pela paragem do processo de execução fiscal.
Processo n.º 1161/12-30.
Recorrente: José Moreira & Irmão, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “José Moreira & Irmão, S.A.” (adiante Executada, Reclamante ou
Recorrente) reclamou para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, ao abrigo do disposto
nos arts. 276.º a 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), da decisão do
Chefe do Serviço de Finanças de Marco de Canaveses que indeferiu o pedido de que fosse declarada
prescrita a obrigação tributária correspondente à dívida proveniente de Imposto Sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas (IRC) do ano de 2000 que lhe está a ser exigida em execução fiscal.
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou a reclamação judicial improcedente. Isto, em síntese e se bem interpretamos a sentença recorrida, porque considerou que o prazo
de prescrição,
• é de oito anos e começou a contar-se em 1 de Janeiro de 2001, nos termos do n.º 1 do art. 48.º
da Lei Geral Tributária (LGT),
• interrompeu-se com a citação da Executada, em 24 de Janeiro de 2005, face ao disposto no
art. 49.º, n.º 1, da LGT, inutilizando todo o tempo decorrido até então,
• não voltará a correr até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo de execução fiscal, como decorre do disposto no art. 327.º, n.º 1, do Código Civil (CC).
1.3 A Executada não se conformou com essa sentença e dela recorreu para o Tribunal Central
Administrativo Norte, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva motivação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1 - Tendo a Recorrente sido citada em 24 de Janeiro de 2005, como sujeito passivo de obrigação
de imposto em sede de IRC relativo ao exercício económico do ano 2000, a lei aplicável é aquela que
estava em vigor à data dos factos, que impõe que Lei nova só dispõe para o futuro, de onde os efeitos
sobre os factos que a Lei nova pretende regular ficam ressalvados pela lei antiga.
2 - A Recorrente impugnou a dívida em 2006 que nenhum efeito (1) teve quanto à cessação do
efeito prescritivo, uma vez que a interrupção da prescrição já se dera com a citação, porém,
3 - Esse efeito cessou após se ter concluído um ano sobre a última data em que o processo deixou de ser
movimentado e resulta dos factos provados que a não movimentação dá-se a partir de 27 de Junho de 2006.
4 - Em 28 de Junho de 2007 iniciou-se a contagem de um novo prazo de prescrição que, nos
termos do n.º 2 do art. 49.º da LGT, se somou ao tempo decorrido entre 01 de Janeiro de 2001 e 24 de
Janeiro de 2005. Assim,
5 - Entre Janeiro de 2001 e 24 de Janeiro de 2005, e, 28 de Junho de 2007 a 28 de Março de 2012,
são decorridos 8 anos, 9 meses e 24 dias, tempo superior ao prazo previsto no artigo 48.º, n.º 1, da LGT.
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6 - A douta sentença recorrida incorreu assim em erro de julgamento ao considerar não ter decorrido o prazo de prescrição de oito anos, desconsiderando a aplicação do art. 49.º, n.º 2, da LGT».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo.
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão da hierarquia
para conhecer do recurso e indicou como tribunal competente para o efeito este Supremo Tribunal
Administrativo, ao qual o processo foi remetido a requerimento da Recorrente.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público
e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso.
Isto, em síntese, porque considerou que
• «[h]á que aplicar o prazo de prescrição de 8 anos estatuído no artigo 48.º/1 da LGT, lei vigente
à data do facto tributário»,
• esse prazo «conta-se desde o início do ano seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade
do imposto, nos termos do artigo 48.º/1 da LGT»,
• «[o] primeiro facto interruptivo ocorreu com a citação da recorrente em 24 de Janeiro de 2005»,
• «[a] referida citação inutilizou o prazo de prescrição que tinha decorrido desde 1 de Janeiro
de 2001, sendo certo que tal prazo não volta a correr até ao trânsito em julgado da decisão que vier
a por termo ao PEF, uma vez que o PEF não parou por mais de um ano por motivo não imputável à
recorrente».
1.8 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atento o carácter urgente do
processo.
1.9 A questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando
considerou que a obrigação tributária correspondente à dívida exequenda não estava prescrita.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
«
1.º - O processo de execução fiscal n.º 1813200501000284, foi instaurado para cobrança de uma
dívida relativa ao IRC de 2000 em 17 de Janeiro de 2005.
2.º - A sociedade ora Reclamante foi citada como executada em 24 de Janeiro de 2005.
3.º - Apresentou em 9 de Maio de 2005 uma Reclamação Graciosa respeitante à liquidação de
IRC com o n.º 1813-2005/04000218.
4.º - A Reclamação Graciosa foi indeferida por despacho proferido em 15 de Dezembro de 2005,
notificado à executada em 5 de Janeiro de 2006.
5.º - Em 23 de Janeiro de 2006 apresentou uma Impugnação Judicial.
6.º - A Impugnação Judicial com o n.º 57/06.8BEPNF foi declarada extinta por sentença proferida
em 9 de Dezembro de 2011 por este Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.
7.º - O referido processo de Impugnação Judicial não foi movimentado desde 27 de Junho de
2006, por não se conseguir localizá-lo no tribunal.
8.º - As partes foram notificadas por aviso postal registado de 17 de Novembro de 2008 do desaparecimento do processo.
9.º - As partes não requereram a reforma do processo.
10.º - O processo de execução fiscal esteve suspenso desde que foi apresentada a Impugnação
Judicial e foi prestada garantia em 3 de Agosto de 2005.
11.º - O processo de Impugnação Judicial foi devolvido ao Serviço de Finanças em Março de
2012».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A ora Recorrente pediu ao Chefe do Serviço de Finanças de Marco de Canaveses que declarasse
a prescrição da obrigação tributária correspondente à dívida que lhe está a ser exigida coercivamente
e, consequentemente, a extinção da execução.
O Chefe daquele serviço de finanças indeferiu esse pedido e a Executada reclamou judicialmente
dessa decisão.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel indeferiu a reclamação, considerando que
a obrigação tributária que deu origem à dívida exequenda não está prescrita.
A Executada interpôs recurso da sentença, sustentado que a obrigação tributária se encontra
prescrita e que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento quando não aplicou à situação sub
judice a norma prevista no n.º 2 do art. 49.º da LGT.
O Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão da hierarquia para
conhecer do presente recurso e indicou como competente para o efeito este Supremo Tribunal Administrativo, ao qual os autos foram remetidos a pedido da Recorrente.
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Aceitando nós tal competência (2), cumpre apreciar e decidir, sendo que a questão a dirimir, como
deixámos dito em 1.9, é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando considerou
que a obrigação tributária correspondente à dívida exequenda não estava prescrita.
2.2.2 DA PRESCRIÇÃO
Nos autos está a ser cobrada coercivamente uma dívida proveniente de IRC do ano de 2000.
Assim, como bem ficou referido na sentença recorrida e não é questionado pela Recorrente, o prazo de
prescrição a considerar é o de oito anos e a sua contagem faz-se com início em 1 de Janeiro de 2001,
tudo nos termos do n.º 1 do art. 48.º da LGT (3).
No entanto, tudo como também bem salientou a Juíza do Tribunal a quo e não vem posto em
causa pela Recorrente, o prazo interrompeu-se com a citação desta, enquanto executada, ocorrida em
24 de Janeiro de 2005, de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 49.º da LGT, na redacção que lhe foi
dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho (4).
O motivo da discordância da Recorrente com a sentença, se bem interpretamos as alegações de
recurso e respectivas conclusões e a própria sentença, reside nos efeitos da citação enquanto facto
interruptivo.
A sentença considerou que deste facto resultam dois efeitos: (i) um, instantâneo, que consiste na
inutilização para a prescrição de todo o tempo decorrido anteriormente à citação (cfr. art. 326.º, n.º 1,
do CC), e (ii) o outro, duradouro e suspensivo, que consiste em o novo prazo de prescrição (idêntico
ao primeiro, cfr. art. 326.º, n.º 2, do CC), após a citação, não voltar a correr enquanto não transitar em
julgado a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal (cfr. art. 327.º, n.º 1, do CC).
Por seu lado, a Recorrente sustenta que, atento o disposto no n.º 2 do art. 49.º da LGT, cessou
o efeito do facto interruptivo (citação) por força da paragem do processo (5) por mais de um ano por
motivo que não lhe é imputável e, por isso, há que adicionar ao tempo decorrido desde o início do prazo
até à citação (ou seja, desde 1 de Janeiro de 2001 até 24 de Janeiro de 2005, num total de 4 anos e 24
dias) o tempo que decorreu após se ter completado um ano sobre a paragem do processo até à data em
que foi apreciado o requerimento para que fosse declarada a prescrição (ou seja, desde 28 de Junho de
2007 até 28 de Março de 2012, num total de 4 anos e 9 meses), assim se mostrando excedido o prazo
de 8 anos da prescrição.
Salvo o devido respeito, a Recorrente labora em erro; mais concretamente, num duplo erro. Vejamos:
Primeiro, a paragem do processo que poderia relevar para os efeitos previsto no n.º 2 do art. 47.º
da LGT era a paragem do processo de execução fiscal, uma vez que o facto interruptivo em causa é a
citação.
Ora, a paragem a que se refere a Recorrente é, não do processo de execução fiscal, mas do processo
de impugnação judicial por ela deduzido contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda. Na
verdade, como resulta inequivocamente do facto que a sentença deu como provado sob o n.º 7, que
tem que ser lido conjugadamente com os que resultam dos dois números que o precedem e dos dois
números que se lhe seguem, o processo que «não foi movimentado desde 27 de Junho de 2006» e, por
isso, relativamente ao qual se completou um ano de paragem em 27 de Junho de 2007, foi o processo
de impugnação judicial.
Segundo, e sem prejuízo do que ficou dito, o art. 90.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro
(Lei do Orçamento do Estado para 2007), revogou o n.º 2 do art. 49.º da LGT, em que se previa que a
paragem do processo por período superior a um ano por motivo não imputável ao sujeito passivo fazia
cessar o efeito interruptivo, transformando-o em suspensivo. Nos termos da norma de direito transitório constante do art. 91.º da referida Lei n.º 53-A/2006, «a revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT
aplica-se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha
decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito
passivo». Ou seja, apesar de o n.º 2 do art. 49.º da LGT ter sido revogado pela Lei n.º 53-A/2006, aquela
norma continua a ser aplicada aos factos interruptivos pretéritos cujo período de paragem se completou
antes de 1 de Janeiro de 2007, data em que entrou em vigor aquela Lei (cfr. art. 163.º).
Do que vimos de dizer resulta inequívoco que nunca o n.º 2 do art. 49.º seria aplicável a uma situação em que o período de paragem do processo (e sempre sem prejuízo do que deixámos dito acima)
teve início em 27 de Junho de 2006. Na verdade, o n.º 2 do art. 49.º da LGT foi revogado antes de
completado um ano de paragem.
Como diz JORGE LOPES DE SOUSA, «se tal paragem [por mais de um ano e por motivo não
imputável ao sujeito passivo] não ocorreu até 31-12-2006, nos processos a que se aplica este novo
regime, a interrupção da prescrição tem sempre o seu efeito próprio de inutilizar o tempo já decorrido
e esse efeito não é destruído por eventual paragem do processo por mais de um ano por motivo não
imputável ao sujeito passivo» (6).
Em face do exposto, concluímos que, contrariamente ao que sustenta a Recorrente, a sentença
não incorreu em erro algum ao não ter aplicado à situação sub judice o disposto no n.º 2 do art. 49.º
da LGT.
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Assim, e porque não nos merece outra censura a decisão de que a obrigação tributária não está
prescrita, o recurso não pode lograr provimento.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - O processo cuja paragem por mais de um ano o n.º 2 do art. 49.º da LGT relevava como motivo
de cessação do efeito interruptivo, transformando-o em suspensivo, era o processo cuja instauração
(ou, no caso da execução fiscal, em que a citação) está prevista como facto interruptivo do prazo de
prescrição.
II - Não releva para o cômputo do prazo de prescrição a paragem do processo que tenha completado um ano em data posterior a 31 de Dezembro de 2006, pois em 1 de Janeiro de 2007 foi revogado
o disposto no n.º 2 do art. 49.º da LGT e, nos termos do art. 91.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, a revogação «aplica-se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em
que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por motivo não
imputável ao sujeito passivo».
III - Naquela circunstância, a interrupção do prazo da prescrição pela citação e consequente
efeito de eliminação de todo o prazo já decorrido não são destruídos pela paragem do processo de
execução fiscal.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) Permitimo-nos corrigir o manifesto lapso de escrita: a Recorrente escreveu efectivo onde queria dizer efeito.
(2) Como resulta do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a competência do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribunais tributários restringe-se, exclusivamente,
a matéria de direito (art. 26.º, alínea b)), constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais
administrativos, ao qual compete conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b)
do artigo 26.º» (art. 38.º, alínea a)). Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1 do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais
tributários de 1.ª 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.
(3) Note-se que o IRC é um imposto periódico, motivo por que, nos termos do referido n.º 1 do art.48.º da LGT, se conta
«a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário».
(4) No domínio do Código de Processo Tributário a lei concedia efeito interruptivo à «instauração da execução» (cfr.
art. 34.º). Na redacção inicial da LGT, eventualmente por lapso, não estava previsto qualquer efeito interruptivo relativamente
à execução fiscal, o que veio a ser alterado pela referida Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, que veio dar nova redacção ao n.º 1
do art. 49.º, acrescendo às causas de interrupção aí previstas a «citação» que, em sede do contencioso tributário, só tem lugar
na execução fiscal.
(5) Como veremos, contrariamente ao que poderia pensar-se, o processo a que a Recorrente se refere não é o processo
de execução fiscal, mas o processo de impugnação judicial que deduziu contra a liquidação de IRC que está na origem da
dívida exequenda.
(6) Sobre a prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2.ª edição, pág. 70.

Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Prestação de garantia. Prova testemunhal.
Sumário:
I — Sob pena de inconstitucionalidade, por violação do artigo 20.º, n.º 1 da CRP,
em conjugação com o princípio da proporcionalidade, o n.º 3 do artigo 170.º do
CPPT deve ser interpretado no sentido de não conter uma proibição absoluta, e
em abstracto, do executado produzir prova testemunhal no incidente de isenção
de prestação de garantia;
II — Apesar de não existir uma proibição absoluta de se apresentar e produzir prova
testemunhal, o órgão de execução fiscal tem a liberdade de em cada caso concreto
decidir se tal meio de prova é ou não necessário à decisão do incidente.
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III — Não é necessário produzir prova testemunhal do prejuízo irreparável causado
pela prestação da garantia quando há outros motivos que podem conduzir ao
indeferimento do pedido.
Processo n.º 1162/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mister Reboques, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1 A Autoridade Tributária e Aduaneira interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou procedente a reclamação judicial que Mister Reboques, Lda, identificada nos autos, deduziu do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Mangualde que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia efectuado na execução fiscal
n.º 2550201101011863.
Nas respectivas alegações, concluiu o seguinte:
a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente a reclamação apresentada nos autos com a consequente revogação do despacho reclamado, cumprindo indagar da sua
legalidade;
b) Está em causa decisão proferida pelo Órgão de Execução Fiscal de indeferimento do pedido de
dispensa de prestação de garantia e de não aceitação dos bens identificados pela reclamante para efeitos
de garantia, tendo a douta sentença considerado que o despacho reclamado, enquanto acto administrativo, padece de vício de forma que gera a sua anulabilidade pelo facto de não terem sido ouvidas as
testemunhas arroladas pela executada e não estar fundamentada a sua não audição;
c) Contudo, o acto decisório de indeferimento do pedido de prestação de garantia não é, no entender da Fazenda Pública, um acto administrativo em matéria tributária, mas antes um acto de carácter
processual, o que decorre da posição jurisprudencial patente nos Acórdãos do STA de 07.12.2011
(processo nº. 01054/11), de 23.02.2012 (processo nº. 059/12), de 12.04.2012 (processo nº. 0247/12) e,
concretamente, sobre o tipo de acto praticado (dispensa de prestação de garantia), vide ainda Acórdãos
do STA de 07.03.2012 (processo nº. 0185/12) e de 08.08.2012 (processo nº. 0803/12);
d) Daí resulta que toda a fundamentação da sentença recorrida para decidir da forma que o fez
enferma de um vício de raciocínio de base, pois que, a decisão que determinou o indeferimento do pedido
de dispensa de prestação de garantia, enquanto acto processual, mostra-se conforme com a legalidade
(art.º 170º do CPPT e 52º, nº. 4 da LGT), tem um mínimo de fundamentação exigível adaptado ao tipo
de acto em questão, não carece do direito de audição e dele teve conhecimento a reclamante;
e) Mas ainda que se avente a posição manifestada na douta sentença de adesão à corrente jurisprudencial que considera o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia
enquanto acto administrativo em matéria tributária (que não concebemos), somos de parecer que o
despacho reclamado não sofre do vício de falta de fundamentação quanto à dispensa de audição da
prova testemunhal para o efeito arrolada;
f) Da conjugação do disposto nos art. 170º, n.º 1 e 3 do CPPT e 52º da LGT, o pedido de
dispensa de prestação de garantia deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a
prova documental necessária, sendo que o ónus da prova da verificação dos respectivos requisitos
recai sobre a reclamante – É o que resulta do Acórdão do Pleno do STA de 05.07.2012 (processo
nº. 0286/12);
g) Salvo melhor entendimento, está patente na lei uma clarificação do tipo de prova que deve
servir de base à instrução do pedido de dispensa de prestação de garantia ou, pelo menos, estabelece-se uma preferência legal manifestada pela prova documental, além de que a jurisprudência recente
acentua o carácter de urgência que reveste o processo de execução fiscal, conforme Acórdãos do STA
de 23.02.2012 (processo nº. 059/12) e de 20.06.2012 (processo nº. 0625/12);
h) Assim, se o carácter de urgência que assume a tramitação do processo de execução fiscal determina a não concessão do direito de audição sobre o projecto de decisão de indeferimento da dispensa
de prestação de garantia, por maioria de razão, se justifica a não audição da prova testemunhal indicada
pela reclamante sempre que a mesma não seja absolutamente crucial para a prova dos respectivos
pressupostos, o que sucede na situação em análise;
i) Impendendo sobre a executada a prova dos pressupostos da dispensa de prestação de
garantia, revestindo o processo de execução fiscal natureza urgente, sendo os factos em questão
passíveis de prova documental, prova essa à qual a lei (art. 170º, nº. 3 do CPPT) dá inteira preferência e não justificando minimamente a executada que tipo de factos pretendia ver provados
pelas testemunhas, de forma a convencer o Órgão de execução Fiscal da pertinência/utilidade
da audição das testemunhas e da inexistência de prova documental, bem procedeu o serviço de
finanças ao não produzir prova oral;
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j) Acresce que, contrariando da linha de pensamento seguida, a possibilidade de assegurar a
suspensão do processo executivo, mediante a prestação de garantia, assume variadas possibilidades e
formas, preceituando o art. 199º do CPPT, que a garantia a prestar pode consistir em garantia bancária,
caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente;
k) Partindo do princípio de que a lei atribui, pelo menos, uma clara preferência à prova documental a produzir nesta matéria, que o ónus da prova do preenchimento dos pressupostos da dispensa de
prestação de garantia impende sobre a reclamante, associado ao facto de o processo de execução fiscal
revestir carácter de urgência, temos de concluir que não se verifica o vício aludido na douta sentença
recorrida;
1) Independentemente do alegado, ainda que tivesse sido cometido vício decorrente da não audição
das testemunhas (o que não se concebe), sempre diríamos que mesmo que as testemunhas tivessem
sido ouvidas, o seu depoimento não tinha a virtualidade de mudar o rumo da decisão — Vide sobre
esta temática o Acórdão do STA de 10.11.2010 (processo nº. 0671/10) e o Acórdão do TCA Sul de
09.02.2010 (processo nº. 03379/09);
m) Não obstante a jurisprudência elencada respeite à preterição do direito de audição previsto no
art. 60º da LGT, tem aqui inteiro cabimento, impondo-se retirar que, ainda que alguma preterição de
formalidade houvesse pelo facto de não terem sido ouvidas as testemunhas (que não existe), há que
apelar à doutrina do aproveitamento do acto — Que vem defendida por Jorge Lopes de Sousa, CPPT
anotado e comentado volume 1 (anotação 19 ao art. 45º) e tem tido o acolhimento da jurisprudência,
citando - se a titulo exemplificativo o Acórdão do STA de 30.11.2011 (processo nº. 0983/11) e o Acórdão
da mesma instância de 12.04.2012 (processo nº. 0896/11);
n) Transpondo a visão jurisprudencial da doutrina do aproveitamento do acto para os presentes
autos, temos que, ainda que fossem ouvidas as testemunhas arroladas, o conteúdo decisório não poderia ser diferente, devendo este acto manter-se na ordem jurídica, porquanto, já foi demonstrado que
o processo de execução fiscal tem natureza urgente, que não se compadece com a produção de prova
testemunhal, quer sob a forma de concessão do direito de audição, quer mediante produção de prova
testemunhal (com as delongas inerentes), a não ser em casos verdadeiramente excepcionais em que
não haja possibilidade de efectuar prova dos factos senão através de testemunhas, o que não é manifestamente o caso;
o) Depois, essa excepcionalidade tem de ser previamente fundamentada, justificada e demonstrada
pela reclamante, para que o órgão de execução Fiscal possa conhecer os factos a provar, sua necessidade
e inviabilidade da prova documental, sendo que da petição nada é dito pela reclamante;
p) Há que ter na devida conta que os factos apreciados são susceptíveis de ser provados por documentos, não fazendo sentido apelar à prova testemunhal que vai contender com a natureza urgente
do processo e que deve ser admitida somente em situações devidamente justificadas, em conformidade
com a prevalência da prova documental nos termos do art. 170º do CPPT;
q) Aliás, do nosso ponto de vista, nem a prova testemunhal é apta, só por si e desgarrada de outro
tipo de prova, a comprovar a capacidade financeira da empresa para efeitos de prestação de garantia,
sem que essa prestação acarrete prejuízo irreparável, não se concebendo, como pretende a reclamante,
assentar a prova dos pressupostos da dispensa de prestação de garantia, exclusivamente na prova testemunhal, pois que, o pilar da situação activa ou passiva da sociedade só dos documentos da contabilidade
e respectivos documentos de suporte pode resultar;
r) Contrariamente ao vertido na douta sentença, julgamos que, quem tem que fundamentar devida
e primeiramente a necessidade da prova testemunhal é a reclamante, não podendo reverter-se esse dever
de fundamentação da dispensabilidade da prova testemunhal para a Autoridade Tributária;
s) Em suma, não está verificado o vício de forma por falta de fundamentação, devendo manter-se
a legalidade do despacho reclamado porque fundamentador, de facto e de direito, do indeferimento do
pedido de dispensa de prestação de garantia.
1.1. Não houve contra-alegações
1.2. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do provimento do recurso
por que «o reclamante não atacou na reclamação o fundamento da irresponsabilidade na insuficiência
de bens que também constava no referido despacho» e porque o n.º 3 do artigo 170º do CPPT, ainda
que inconstitucional, «não foi declarado como tal com força obrigatória geral».
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
1. Em 25.11.2011, no Serviço de Finanças de Mangualde, contra a executada Mister Reboques,
Lda, foi instaurado o Processo de Execução Fiscal n.º 2550201101011863 - cfr. fls. 19 dos autos, que
se dá por integralmente reproduzida, como as demais que seguem;
2. Este Processo de Execução Fiscal visa a cobrança coerciva de €119.545,29, devidos a título
de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas de 2008 - cfr. certidão de dívida de fls. 20
dos autos;
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3. Por Despacho de 03/01/2012, o Sr. Chefe de Finanças de Mangualde, concordando com a informação dos serviços, ordenou diligências imediatas de constituição de penhor de bens e/ou direitos
conducentes à constituição de garantia a prestar – cfr. fls. 33 e 34 dos autos;
4. Por ofício emitido pelo Serviço de Finanças de Santa Mangualde, datado de 19/01/2012, foi
o Mandatário da Reclamante notificado de que deveria esta prestar garantia idónea no montante de
€ 152.758,40 – cfr. fls. 109 dos autos;
5. Em resposta à notificação que antecede o Ilustre Mandatário da Reclamante dirigiu requerimento ao Serviço de Finanças 1de Mangualde, dando conta de que se forem penhorados todos os seus
bens o único efeito conseguido será a sua insolvência e o despedimento dos nove trabalhadores, não
podendo trabalhar com contas bancárias com saldos penhorados, em face do que nomeou à penhora
os direitos e bens indicados no artigo l7.º do seu requerimento e referindo que o valor atribuído aos
bens indicados correspondem ao valor de aquisição como consta dos mapas de amortizações e depreciações anexos à declaração de rendimentos, bem assim que não consegue obter garantia bancária,
porque tal lhe foi negado pelo banco, motivada pela instauração de processo executivo e em face do
que pede a dispensa de prestação de garantia ou, caso assim se não entendesse fossem aceites como
garantia os bens que indicou, pedindo ainda a produção de prova testemunhal - cfr. fls. 124 a 126;
6. Em 26/03/2012 foi a Reclamante notificada da proposta de indeferimento da sua pretensão, e
para, querendo, exercerem o eu direito de audição - cfr. fls. 145 dos autos;
7. Por requerimento enviado ao Serviço de Finanças de Mangualde em 12/04/2012, a Reclamante
pediu prorrogação de prazo por mais 7 dias para o exercício do d to de audição — cfr. fls. 146 e 147
dos autos;
8. Foi então preferido despacho pelo Chefe de Finanças de Mangualde de 27/04/2012, em regime
de Substituição, que converteu em decisão definitiva o projecto de decisão exarado em 22/03/2012,
indeferindo o pedido de dispensa de garantia, bem assim, o pedido de aceitação dos bens formulada - cfr.
despacho de fls. 148 e 149 dos autos;
9. Serve de fundamento ao despacho mencionado em 8., de indeferimento do pedido de dispensa
de garantia que “— Nenhuma das afirmações e argumentos produzidos apresentam qualquer tipo de
prova; - Por não ter ficado demonstrado que a prestação da mesma traga prejuízos irreparáveis para os
executados; - Por ter não ficado provada manifesta falta de meios económicos para prestar a mesma
garantia, revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da dívida exequenda e
acrescido; - Por parecer indiscutível que, ainda que se verifique, por hipótese que não concedemos,
a insuficiência de bens penhoráveis, não: foi feita qualquer demonstração por parte da requerente de
que não foi por culpa sua que tal aconteceu; - O pedido de aceitação dos bens oferecidos, pela falta de
indicação exacta do tipo de garantia a constituir, bem como pela ausência de qualquer tipo de suporte
documental que permita avaliar a idoneidade dos bens oferecidos” - cfr. informação que fundamentou
o despacho referido no ponto 8, fls. 137 a 144 dos autos.
3. Na execução instaurada para cobrança coerciva do IRC de 2008, no valor de €119,545,29 e acrescido,
a executada, ora recorrida, tendo em vista a suspensão do processo, efectuou ao órgão de execução fiscal
dois pedidos: (i) a dispensa de prestação de garantia; (ii) ou, se tal não fosse diferido, que se considerasse
aceite como garantia um determinado número de bens, desde que não resultasse a imobilização dos mesmos.
Como se lê da peça processual onde tais pedidos foram formulados (a que se refere o n.º 5 do
probatório), a executada alegou, em síntese, que: (i) «mesmo que todos os bens da executada sejam
penhorados, o único efeito conseguido é a insolvência da empresa e o despedimento dos seus nove
trabalhadores»; (ii) «não podendo trabalhar com contas bancárias, por eventual penhora dos seus
saldos, pura e simplesmente a impugnante não pode comprar matéria-prima, sendo forçada a deixar
de laborar»; (iii) «a eventual penhora dos seus veículos automóveis, como reboques e gruas, apenas
terá como efeito a paralisação da empresa»; (iv) «apesar do bom nome comercial de que goza, não
consegue a impugnante obter garantia bancária do montante em dívida, porque tal lhe foi negado pelo
Banco por onde desenvolve maior movimento».
Alegou ainda, no artigo 17º daquele requerimento, que os poucos bens existentes, cujo valor de
aquisição está demonstrado nos mapas de amortização e depreciação anexos à declaração de rendimentos, são: «a) crédito de IVA junto da DGCI no montante de 55.689,92 €, de cujo reembolso para
já a impugnante poderá abdicar; b) Um PPR junto de BES de 44.221,39; c) Veículo Scania matrícula
56-04-EF no valor de 12.500,00; d) Veículo Pesado matrícula 96-32-QO no valor de 7.500€; e) Grua
Florestal no valor de 10.000,00€; f) Tractor e Empilhador no valor de 12.500,00€; g) Veículo Pesado
matrícula 85-LE-93 no valor de 45.000,00€; h) Porta veículos cpv c-9104 no valor de 15.000,00€;
i) viatura citroen 23-BG-94 no valor de 3.500,00€».
O acto reclamado, convertendo em definitivo o projecto de decisão constante de fls. 137 e ss dos
autos (cfr. n.º 9 do probatório), previamente notificado à executada, indeferiu os dois pedidos, com os
seguintes fundamentos:
(i) não se pode considerar existir prejuízo irreparável, porque a requerente apresenta a paralisação
da empresa como uma consequência da penhora dos seus bens, sendo tal análise «tanto incompleta
como incorrecta, pois existem formas alternativas de garantir a suspensão pretendida»;
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(ii) «não é feita qualquer demonstração probatória em relação à eventual falta de meios económicos para prestar a garantia», pois, relativamente à constituição da garantia bancária, «não basta
invocar que a mesma se afigura impossível de concretizar muito menos pelo simples facto de penderem
processos de execução» e que a alegada «impossibilidade de constituição de garantia bancária afigura-se completamente incompatível com alguns dados extraídos do balancete sintético do mês de Setembro
de 2011, fornecido pelo gabinete responsável pela execução da contabilidade a pedido deste Serviço
de Finanças. Verifica-se assim que alguns indicadores contrariam essa alegada insuficiência, pois só
as contas 11 Caixa, 12 – Depósitos à ordem e 13 – Depósitos a Prazo, apresentam um saldo conjunto
de cerca de 279.963,99€, sendo que, em termos de proporção, este valor só, por si, representa 95,92%
do valor a garantir no âmbito dos dois PEF`s em análise 291.874,31€»;
(iii) «a requerente limita-se a assumir que o património da empresa é insuficiente, sendo que, a
verificar-se actualmente essa situação, (cenário que só concebemos como mera hipótese académica,
face ao referido na aliena anterior), nem sequer é de esboçar qualquer demonstração que permita
excluir a sua responsabilidade nesta matéria».
(iv) quanto à aceitação dos bens oferecidos, «as garantias oferecidas não podem resumir-se, como
é o caso, à disponibilidade mais ou menos genérica de um conjunto de bens por parte da requerente,
com a ausência total de qualquer suporte documental, como omissão dos valores actuais de algumas
das suas parcelas, transferindo para a Administração Tributária o ónus de escolher a forma mais
conveniente de suspender a execução fiscal sem que tal paralise a empresa, e sem sequer comprovar
que as garantias com maior grau de liquidez (garantia bancária, caução, ou seguro caução) são uma
efectiva impossibilidade para a requerente».
A executada insurgiu-se contra essa decisão, alegando a sua nulidade, pelo facto de não ter sido
apreciada a prova testemunhal que indicou no requerimento inicial, continuando a sustentar que a
penhora das viaturas e das contas bancárias conduzem à paralisação da empresa, pelo que a decisão
deve ser substituída por outra que «a) aceite o penhor do crédito de IVA; b) aceite o penhor do PPR;
c) aceite o penhor de bens que não impliquem a sua paralisação; d) dispense a reclamante de garantir
o restante em discussão».
A sentença recorrida julgou procedente a reclamação, anulando o despacho reclamado, com
os seguintes fundamentos: (i) «tendo a reclamante requerido a produção de prova que ela entendia
poder vir a ser relevante para a decisão a proferir pela AT, fê-lo no exercício de um direito que
caberia à AT respeitar em ordem à correcta instrução processual»; (ii) «ora, a ausência de produção de prova requerida equivale a um défice instrutório que, pelo menos, não permite que a AT
possa decidir em função de todos os elementos de que deveria conhecer, nomeadamente através
da produção de prova testemunhal»; (iii) «não tendo a Administração Tributária reunido todos
os elementos que a reclamante lhe pretendia disponibilizar em ordem ao exercício do seu direito
de defesa ou ainda de participação na formação da decisão, não poderia, naturalmente produzir
uma decisão fundamentada mediante análise desses elementos, concluindo que tal decisão padece
de falta de fundamentação por não ter levado em conta a prova testemunhal a produzir e, por essa
razão, não permitiu à reclamante conhecer o “itinerário funcional (não psicológico) cognoscitivo
e valorativo do autor do acto».
A Administração Tributária discorda desse julgamento, porquanto: (i) o n.º 3 do art. 170º do
CPPT manifesta preferência pela prova documental; (ii) a prova testemunhal só deve ser admitida em
casos verdadeiramente excepcionais e justificados, em que não haja possibilidade de efectuar prova
dos factos senão através de testemunhas; (iii) quem tem que justificar devida e primeiramente a prova
testemunhal é a reclamante; (iv) ainda que a audição das testemunhas devesse ter ocorrido, há que apelar
à doutrina do aproveitamento do acto, quando o seu depoimento não tem virtualidade para mudar o
rumo da decisão.
Efectuado o relatório das questões envolvidas no processo, para melhor compreensão e delimitação do objecto do recurso, logo ocorre dizer que à primeira vista a questão colocada aparenta
ser exclusivamente de facto, o que seria motivo para afastar a competência do tribunal. A sentença
julgou que o órgão de execução fiscal deve ouvir as testemunhas arroladas pela reclamante para
prova do «prejuízo irreparável», o que pressupõe ter havido um “deficit de instrução” que se projecta no acto reclamado como erro nos pressupostos de facto e não, como se julgou na sentença
recorrida, como vício de forma por falta de fundamentação. A ser assim, já não se estaria no plano
da aplicação concreta de normas jurídicas, mas no plano da verificação da existência material das
afirmações do reclamante.
Mas a verdade é que a controvérsia acaba por ter que ser resolvida pela interpretação e aplicação directa das normas jurídicas e não através de um processo de investigação de factos. Enquanto a
sentença decidiu que o executado tem o direito de apresentar prova testemunhal, devendo o órgão de
execução produzi-la «sempre», sobre pena de existir “défice instrutório”, a recorrente considera que,
do n.º 3 do artigo 170º do CPPT, que dá «preferência» à prova documental, da natureza urgente do
incidente e do ónus da prova dos pressupostos da dispensa de garantia, que impende sobre a executada,
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só «excepcionalmente» existe aquele direito. Apesar das dificuldades em se estabelecer uma fronteira
firme entre «questão de facto» e «questão de direito», a resposta aquela questão probatória tem que
ser pedida directamente à lei.
Não há qualquer dissensão quanto à possibilidade do incidente de dispensa de prestação de garantia ser instruído com prova testemunhal. A recorrente, embora considere que o n.º 3 do art. 170º
do CPPT dá preferência à prova documental, não exclui de todo essa possibilidade, admitindo-a «em
casos verdadeiramente excepcionais em que não haja possibilidade de efectuar prova dos factos senão
através de testemunhas». Portanto, a defesa da preferência legal pela prova documental não exclui que,
em abstracto, possa ser apresentado e produzido tal meio de prova.
O n.º 3 do artigo 170º do CPPT estabelece que o pedido de dispensa de prestação de garantia «deve
ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária». Numa primeira
leitura, a letra da lei parece apontar no sentido de que os pressupostos da dispensa de garantia, referidos
no n.º 4 do artigo 52º da LGT, só podem ser demonstrados através de documentos. E a justificação de
tal restrição poderia ser encontrada na norma do n.º 4 do mesmo artigo, quando prescreve um prazo
de 10 dias para a resolução do incidente, pois, se houvesse que inquirir testemunhas, dificilmente se
poderia decidi-lo naquele prazo.
Mas essa norma não comporta apenas esse sentido.
Dela não resulta que os meios de prova devem revestir natureza exclusivamente documental, nem
que o incidente não possa ser decidido se for ultrapassado o prazo de 10 dias. Também se pode defender, como é acaso de Jorge de Sousa, que «a referência à instrução do pedido com prova documental
deverá ser entendida como proibindo a apresentação de prova documental em momento posterior, designadamente que no requerimento se peça prazo para junção de documentos posteriormente, mas não
a apresentação de outros meios de prova, nomeadamente testemunhal» (cfr. Código de Procedimento
e de Processo Tributário, 6º ed. Vol. III, pág. 233).
De igual modo, não são razões de celeridade que justificam a limitação dos meios de prova, pois
o prazo de 10 dias para o órgão de execução decidir o incidente é meramente disciplinar ou ordenador,
não resultando quaisquer consequências negativas para o requerente se não for cumprido, uma vez
que, findo esse prazo, não tem que presumir indeferido o requerimento, porque se mantém a suspensão
provisória da execução resultante da apresentação do pedido.
Por isso, sob pena de inconstitucionalidade, a norma tem que ser compatibilizada ou integrada
por princípios de direito, donde resulta a possibilidade do requerente usar outros meios de prova das
afirmações dos factos que julga relevantes para demonstrar os requisitos da dispensa de prestação de
garantia.
Desde logo, o princípio da tutela jurisdicional efectiva, consagrado no artigo 20º da CRP, que
tem ínsito um direito à produção de prova ou, como escreve Gomes Canotilho, um «direito constitucional à prova», entendido como o poder de uma parte «representar ao juiz a realidade dos factos
que lhe é favorável» e de «exibir os meios representativos desta realidade» (“cfr. O ónus da prova na
jurisdição das liberdades – Para uma teoria do direito constitucional à prova”, Estudos sobre direitos
fundamentais, Coimbra Editora, 2004, pag. 170). Portanto, o direito de acesso à justiça comporta
indiscutivelmente um direito à produção de prova, o qual não pode ser limitado pelo legislador sem
justificação razoável, ou seja, sem que se encontre na própria Constituição base para tal limitação
(cfr. n.º 2 do art. 18º da CRP).
Ora, a proibição de produção de prova testemunhal não se encontra suficientemente justificada no
objectivo de celeridade processual na cobrança do crédito fiscal, quando confrontada com o interesse
do executado em ver suspensa a execução. Se há factos cujo único de meio de os conhecer e comprovar é a prova testemunhal, a proibição de a produzir em virtude da urgência do incidente rompe com
o equilíbrio que num «processo equitativo» deve existir entre os poderes do órgão de execução e dos
direitos do executado. É que, se a urgência do incidente se fundar no receio da diminuição de garantia
da cobrança da dívida exequenda, o órgão de execução fiscal pode sempre lançar mão de providências
cautelares que se mostrem adequadas a garantir essa finalidade (art. 135º do CPPT). Se há tal possibilidade, a natural prevalência dos interesses da Fazenda Pública não dispensa a ponderação dos interesses
atendíveis do executado, designadamente o de ver suspensa a execução através da isenção da isenção
de prestação de garantia
Em suma: se o n.º 3 do artigo 170º do CPPT fosse interpretado como uma proibição absoluta,
e em abstracto, do executado produzir prova testemunhal, seria inconstitucional por violação do
artigo 20º, n.º 1 da CRP, em conjugação com o princípio da proporcionalidade, de resto, como em
situações semelhantes já foi julgado pelo Tribunal Constitucional (cfr. Ac. n.º 68172006, de 12/12 e
Ac. n.º 646/2006, de 28/11).
Interpretando a norma em conformidade com a Constituição, também não resulta dela qualquer
“preferência” pela prova documental, pois se a afirmação de facto só puder ser demonstrada por testemunhas não haverá outro meio idóneo para a provar. O que a Constituição não veda é que o órgão
de execução, em concreto, tenha a liberdade de decidir sobre a pertinência de tal meio de prova. Neste
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caso, já não se trata de uma exclusão absoluta, e em abstracto, de um meio de prova, mas de atribuir
poderes ao órgão de execução para, em cada situação concreta, avaliar e decidir sobre a oportunidade
da admissão da prova testemunhal.
Este poder resulta da posição processual em que o órgão de execução se encontra no processo
executivo. Ao prever que a cobrança coerciva das dívidas fiscais se efectua através de um modelo
de processo ordenado segundo o esquema de um «processo judicial» (art. 103º da LGT), também
absorveu os princípios estruturantes desse modelo, designadamente o princípio da verdade material e o princípio do inquisitório. A execução fiscal, em qualquer das suas “fases”, deve procurar
atingir sempre a verdade na cobrança, sendo reconhecido ao órgão de execução e ao juiz “realizar
todas as diligências que considerem úteis ao apuramento da verdade” (cfr. art. 13º, n.º 2 do CPPT
e 264º, n.º 2 e 265º, n.º 3 do CPC). E o órgão de execução fiscal está vinculado à observância de
tais princípios, porque no processo executivo evidencia um estatuto supra partes, intervindo no
exclusivo interesse da paz jurídica, obrigado a apreciar e decidir as questões enquanto autoridade
exterior e neutra perante o litígio, mesmo que tenha que decidir contra si próprio, como acontece
com o reconhecimento oficioso da prescrição.
No que se refere à actividade probatória do incidente de isenção de prestação de garantia, daqueles princípios extraem-se dois corolários: (i) se por falta de tempo ou por outro motivo atendível o
requerente não pode apresentar todos os meios de prova dos pressupostos da isenção, seria contrário
aqueles princípios se o pedido fosse decidido sem que tivesse oportunidade de o instruir devidamente;
(ii) se os meios de prova apresentados são desnecessários ou impertinentes à luz do interesse público
que lhe compete prosseguir, o órgão de execução fiscal tem liberdade para recusar apreciá-los ou
produzi-los.
O n.º 3 do artigo 170º do CPPT deve pois ser interpretado no sentido de não vedar a produção de
prova testemunhal, quando tal se revelar adequado à demonstração de factos relevantes para a decisão
do incidente. Ou seja, não há uma proibição absoluta, e em abstracto, de se apresentar e produzir prova
testemunhal, mas o órgão de execução fiscal tem a liberdade de em cada caso concreto decidir se tal
meio de prova é ou não necessário à decisão do incidente.
Assim interpretado, vejamos então se, no caso dos autos, se impunha ao órgão de execução inquirir
as testemunhas apresentadas pela requerida.
Deve começar por se referir que não há qualquer “vício de raciocínio” na sentença recorrida pelo
facto de pressupor que o acto reclamado é um acto administrativo. Não é pelo facto desse acto poder ser
qualificado como “acto administrativo” e de se lhe aplicarem as regras do procedimento administrativo,
designadamente a do artigo 88º n.º 2 do CPA, ou “acto processual” e de se aplicarem os princípios da
lei processual civil, que a inquirição das testemunhas era uma formalidade essencial à descoberta da
verdade. O erro de julgamento da sentença está num plano diverso, ou seja, em se considerar que se
deve proceder à produção de prova sempre que o requerente o solicite, quando o que resulta do n.º 3
do artigo 170º, na interpretação efectuada, é que tal só deve ocorrer quando se mostrar necessário à
decisão do pedido.
A recorrida, para justificar o “prejuízo irreparável”, afirmou que a penhora dos seus bens
conduziria à «paralisação da empresa», «sendo forçada a deixar de laborar», o que conduziria à
«insolvência da empresa e ao despedimento dos seus nove trabalhadores» e que não consegue
obter garantia bancária, «porque tal lhe foi negado pelo banco por onde desenvolve maior movimento». Para prova destes factos não apresentou quaisquer documentos, solicitando apenas a
inquirição de sete testemunhas.
O acto reclamado não deu relevo a esses argumentos, por entender que a requerente considera a
paralisação da empresa uma consequência da penhora dos seus bens, mas essa ilação é «tanto incompleta
como incorrecta, pois existem formas alternativas de garantir a suspensão pretendida». Portanto, a
afirmação da recorrida de que a penhora dos seus bens tem como consequência imediata a paralisação
e insolvência da empresa não precisa de ser demonstrada, porque é certo que há outras formas de garantir a dívida que não implicam a paralisação da empresa. E mesmo que se considere que o prejuízo
irreparável pode resultar da penhora e não simplesmente da prestação da garantia, como estabelece o
n.º 4 do artigo 52º da LGT, ainda assim não havia interesse em ouvir as testemunhas, pois era necessário
alegar factos concretos demonstrativos da impossibilidade de se recorrer a outras formas de garantia
idónea, as previstas nos artigos 195º e 199º do CPPT.
É verdade que a recorrente também alegou que o seu Banco lhe negou a garantia bancária
em virtude da pendência da execução fiscal. Mas a forma como o fez inviabilizou a necessidade
de se demonstrar tal afirmação. O órgão de execução disse, e bem, que «não basta invocar que
a mesma se afigura impossível de concretizar muito menos pelo simples facto de penderem
processos de execução». Na verdade, na alegação da recorrida faltam factos concretos e credíveis sobre se e quando é que o pedido de caução foi solicitado e se o mesmo foi efectivamente
negado, sabendo -se que nas relações negociais tais factos se desenvolvem normalmente por
escrito. Sem outras especificações, não era pertinente a inquirição de testemunhas, porque os
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seus depoimentos apenas poderiam provar que alguém do Banco “informou” a recorrida que a
caução não podia ser concedida, em virtude da existência de dívidas fiscais da execução. Mas,
sem a efectiva formulação do pedido, nesse ou noutro Banco, tal facto era insuficiente para se
formar uma convicção segura de que a recorrida não conseguiria obter a caução em qualquer
instituição de crédito bancário.
Acresce que o acto reclamado, sobre a impossibilidade da executada prestar caução bancária,
arvorou um facto novo susceptível de colocar em causa a veracidade daquela afirmação. O órgão de
execução duvidou da impossibilidade de constituição de garantia bancária porque os balancete da recorrida à data da instauração da execução indicavam que as “contas 11 Caixa, 12 – Depósitos à ordem
e 13 – Depósitos a Prazo, apresentam um saldo conjunto de cerca de 279.963,99€”, o que era mais
do dobro necessário para garantir a dívida exequenda. E se aquele facto estava contraditado por este,
não eram os depoimentos das testemunhas que afastariam a dúvida do órgão de execução, tanto mais
que a eventual falibilidade da prova testemunhal é considerada no âmbito da livre valoração que lhe
é consentida.
Por fim, havia mais um motivo para que a prova testemunhal fosse dispensada e que vem
referido no parecer do Ministério Público. No pedido de dispensa de prestação de garantia, a
requerente não faz qualquer menção ao requisito da falta de responsabilidade pela insuficiência
de bens, que está previsto no n.º 4 do art. 52º da LGT como um dos pressupostos do deferimento
daquele pedido. No acto reclamado, diz-se que «a requerente limita-se a assumir que o património da empresa é insuficiente, sendo que, a verificar-se actualmente essa situação, (cenário
que só concebemos como mera hipótese académica, face ao referido na aliena anterior), nem
sequer é de esboçar qualquer demonstração que permita excluir a sua responsabilidade nesta
matéria». Ora, a falta de alegação de factos concretos que demonstrem que a insuficiência ou
inexistência de bens não é da responsabilidade do executado tornava inviável e inútil a prova
testemunhal dos demais requisitos.
Não é preciso avocar o princípio do aproveitamento do acto administrativo, como faz a recorrente, nem o princípio da redução da nulidade processual à mera irregularidade, consagrado no n.º 1 do
art. 201º do CPC, porque o órgão de execução fiscal, nos termos em que indeferiu o pedido de isenção
da prestação de garantia, não excedeu o seu poder de recusar a inquirição das testemunhas. A “justa
composição do litígio”, a que se refere o n.º 3 do art. 265º do CPC, não passava pela produção de prova,
porque, como vimos, outras razões conduziriam ao indeferimento do pedido.
A sentença recorrida, pela decisão que tomou, não apreciou a validade do acto reclamado, na parte
que indeferiu o pedido de prestação de garantia.
A executada, em alternativa ao pedido de isenção, havia solicitado que fossem aceites em
garantia um determinado número de bens. Tal pedido foi indeferido, por se considerar que: (i) «as
garantias oferecidas não podem resumir-se, como é o caso, à disponibilidade mais ou menos genérica de um conjunto de bens por parte da requerente, com a ausência total de qualquer suporte
documental, como omissão dos valores actuais de algumas das suas parcelas»; (ii) e que não se
pode transferir para a Administração Tributária «o ónus de escolher as forma mais conveniente
de suspender a execução fiscal sem que tal paralise a empresa, e sem sequer comprovar que as
garantias com maior grau de liquidez (garantia bancária, caução, ou seguro caução) são uma
efectiva impossibilidade para a requerente».
Na reclamação, a recorrida questiona essa decisão nos artigos 24 a 27 e 41, acabando por formular um pedido algo diferente do que efectuou inicialmente, quando solicita que o acto reclamado seja
substituído por outro que «a) aceite o penhor do crédito de IVA; b) aceite o penhor do PPR; c) aceite o
penhor de bens que não impliquem a sua paralisação; d) dispense a reclamante de garantir o restante
em discussão».
Para conhecer se esses bens podem ou não constituir «garantia idónea» é necessário que a reclamante tenha a oportunidade de demonstrar que os bens oferecidos em penhor são seus, qual o respectivo
valor, estado e demais indicações. Para a dívida exequenda, que é de €119,545,29, os bens indicados no
artigo 17º do pedido, se tiverem o valor neles referido, são suficientes. Mas para isso é necessário que se
demonstre que existem e que estão em condições do órgão de execução os aceitar como garantia. Sem
tais elementos, não pode este Tribunal substituir-se ao tribunal recorrido no conhecimento da validade
do acto reclamado, nessa parte (cfr. art. 715º do CPC).
4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e
ordenar a remessa dos autos à primeira instância para conhecimento da reclamação, na parte em que
se impugna o indeferimento do pedido de prestação de garantia.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques
da Silva.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Assunto:
Ministério Público. Excesso de pronúncia. Coima. Oposição. Responsabilidade subsidiária.
Sumário:
I — O Ministério Público tem legitimidade para suscitar outras questões de legalidade
(para além das suscitadas pelas partes no processo) nos termos das suas competências legais (artigos 121.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, 51.º
do ETAF e 6.º do EMP) e suscitar questões que obstem ao conhecimento do mérito
da causa, tal como pode promover o que tiver por conveniente, nomeadamente,
promover a regularização da petição e sanação de irregularidades processuais,
deduzir excepções, arguir nulidades e requerer a realização de diligências.
II — O pensamento legislativo subjacente à alínea c) do artigo 148.º do CPPT, introduzida pela Lei n.º 3-B/2010, de 18 de Abril, é o de incluir na execução fiscal a
responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas em que a empresa
foi condenada, pelo que se deve proceder a uma interpretação correctiva dessa
alínea, de modo a que seja possível alcançar tal finalidade.
III — Após o aditamento (pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril) da alínea c) do n.º 1
do artigo 148.º do CPPT, o processo de execução fiscal é meio processual idóneo
para cobrança das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor pelo
não pagamento das coimas em que a respectiva empresa foi condenada.
Processo n.º 1176/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Toni Soares dos Reis.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel de 22 de Setembro de 2011, que julgou procedente a oposição deduzida
por Toni Soares dos Reis, com os demais sinais dos autos, à execução fiscal contra si revertida e originariamente instaurada contra a sociedade Easyprint- Industria Litográfica, Lda, por dívidas de coimas
e custas dos processos de contra ordenação no valor global de € 42,679,66.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Douto Tribunal a quo, que
julgou procedente a oposição deduzida contra o processo de execução fiscal revertido ao oponente,
concretizando a responsabilidade subsidiária que nos termos da lei lhe competia enquanto sócio-gerente
da sociedade devedora originária.
B. Deduzida oposição à execução com base na alegação da ilegitimidade do oponente decorrente
do não exercício de funções de gerência nos períodos a que respeitam as dividas e alegação da inconstitucionalidade do art. 24º da LGT quando presume a culpa dos gerentes e administradores,
C. a douta sentença recorrida, das questões suscitadas no articulado inicial da oposição, decidiu
no sentido da procedência da questão suscitada pelo digno Magistrado do Ministério Público atinente
à inadmissibilidade legal da reversão no processo de execução fiscal por dividas de coimas,
D. reputando de ilegal o prosseguimento da execução das dividas de coimas contra o aqui responsável subsidiário, uma vez que, à data dos factos, da aplicação das coimas e da instauração da execução, estava em vigor o art. 148.º do CPPT na redacção que não previa a execução fiscal das dividas
das coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do RGIT e das custas dos
respectivos processos (anterior à lei n.º 3-B/2010 de 28 de Abril).
E. A Fazenda Pública discorda do julgamento que na sentença recorrida foi feito no âmbito jurídico da acção em apreço, em primeiro lugar, porque pronuncia-se em excesso em relação ao objecto
admitido ao processo de oposição, incorrendo num desvalor formal,
F. e, em segundo, sem prescindir nem conceder do vício apontado em primeiro, e para o caso de
assim não se entender, porque faz uma errónea aplicação do direito, na medida em que fez errónea subsunção do caso concreto ao art. 148.º, n.º 1, alínea c) do CPPT, na redacção dada pela Lei n.º 3-B/2010
de 28 de Abril.
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G. Em primeiro lugar, a Fazenda Pública objecta que a douta sentença recorrida padece de nulidade, por excesso de pronúncia, porquanto o Tribunal, ao apreciar a questão suscitada pelo Ministério
Público, conheceu de questão de que não podia tomar conhecimento, conforme a segunda parte da
alínea d) do art. 668º do Código de Processo Civil (CPC) e art. 125º do CPPT.
H. A faculdade concedida ao Ministério Público de, nos termos do art. 121.º, n.º 1 do CPPT,
em conjunto com o art. 211.º, n.º 1, do mesmo diploma, suscitar outras questões nos termos das suas
competências legais, tem de ser balizada pela vertente processual da defesa da legalidade a que está
constitucional e estatutariamente vinculado.
I. Como refere Casalta Nabais, in Direito Fiscal, 5ª Edição, Almedina, Janeiro 2010, p-425, o
Ministério Público “apenas pode pronunciar-se sobre as questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar questões que obstem ao conhecimento do pedido, não podendo, portanto,
levantar questões novas de legalidade”.
J. Ou seja, a vertente processual da defesa da legalidade por parte do Ministério Público, impunha
que a sua intervenção fosse conduzida para promover o que tiver por conveniente, designadamente
suscitar a regularização da petição, deduzir excepções, nulidades processuais e requerer a realização
de diligências, sendo assim balizada pela própria legalidade que rege a sua actuação.
K. A intervenção em defesa da legalidade parece à Fazenda Pública, sempre com o máximo respeito e sem prejuízo de melhor opinião, dever ser limitada pelas questões suscitadas pelo processo, ou
seja, no caso em concreto, pela douta Petição Inicial.
L. No caso vertente, o interessado, revertido no processo de execução fiscal a que se reporta a oposição sub judice, reagiu contra a execução para a qual foi citado arguindo a sua ilegitimidade substantiva
para a execução e a extinção desta em relação a si mesmo, consubstanciada no não preenchimento do
pressuposto do exercício de facto da gerência da executada originária.
M. Ao invés da exigibilidade da dívida reclamada coercivamente, a sentença recorrida analisou
a (i)legalidade da reversão no processo de execução fiscal por dividas de coimas, fundamento não
arguido pelo oponente, e decidiu pela procedência da oposição à luz de uma questão que não era de
conhecimento oficioso nem fora ou podia ser suscitada pelo digno Magistrado do Ministério Público,
violando o disposto nos arts 662º, n.º 2, e 668º, n.º 1, alínea d), do CPC e no art. 125º do CPPT.
Sem prescindir,
N. E na hipótese de se considerar que não incorreu o Tribunal a quo em excesso de pronúncia,
entende a Fazenda Pública, que a sentença recorrida não procedeu a uma apreciação adequada das regras de direito aplicáveis à questão que analisou, devendo a mesma por erro de julgamento de direito,
ser revogada.
Pois,
O. Considerou o Tribunal a quo que com a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, a “execução das coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do RGIT está agora taxativamente
prevista no art. 148º, n.º 1, alínea c), do CPPT”, entendendo, porém que,
P. “Apesar de tratar-se de uma norma processual e do despacho de reversão e da citação do oponente terem ocorrido já depois da entrada em vigor da nova redacção do art. 148º do CPPT, não pode
aplicar-se de imediato o novo regime, designadamente a alínea c) do n.º 1, porquanto ele iria contra as
garantias, direitos e interesses legítimos do oponente anteriormente constituídos (art. 12.º, n.º 3 da LGT)”.
Q. Com o devido respeito não pode a Fazenda Pública propugnar pelo mesmo entendimento.
R. Como refere o Tribunal a quo, a alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT introduzida pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, é uma norma processual.
S. Nos termos do art. 12º, n.º 3 da LGT, as normas procedimentais e processuais são de aplicação
imediata, ou seja, no caso em concreto, em vigor a partir de 29 de Abril de 2010, sem prejuízo, e como
refere o Tribunal a quo das garantias, direitos e interesses Legítimos anteriormente constituídos dos
contribuintes.
Ora,
T. A responsabilidade civil subsidiária dos gerentes e administradores pelos montantes correspondentes às coimas apenas é efectivada por via do mecanismo da reversão no processo de execução
fiscal originariamente instaurado contra a sociedade devedora, o qual se encontra previsto no artigo 23º
da LGT.
U. O despacho de reversão apenas foi exarado em 09.02.2011, com a consequente citação do
oponente em 10.02.2011, ou seja, antes desta data, inexiste a figura de responsabilidade subsidiária,
V. pelo que, antes desta data, ou seja, antes da reversão, não existem quaisquer garantias, direitos
ou interesses legítimos do oponente constituídos, pois estes apenas surgem com a efectivação da responsabilidade civil subsidiária pelas coimas que ocorre com a reversão no processo de execução fiscal.
W. À data da reversão (09.02.2011), data em que se efectiva a responsabilidade civil subsidiária
pelas coimas, consolidada com a citação em 10.02.2011, a alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT, que
taxativamente prevê a execução das coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do RGIT, como salientou o Tribunal a quo, já se encontrava em vigor desde a data de 29.04.2010.

3563
X. Assim, e neste pressuposto, ao contrário do que entendeu o Tribunal a quo, a execução das
coimas decorrentes da responsabilidade civil nos termos do RGIT, revertidas no processo de execução
fiscal em causa nos autos, é legalmente admissível nos termos do art. 148º, nº1, alínea c) do CPPT,
uma vez que a sua aplicação, porque em vigor, não vai contra quaisquer garantias, direitos e interesses
legítimos do oponente, face à sua inexistência antes da reversão.
Y. Diante do invocado e do teor dos normativos citados torna-se assim claro que a sentença recorrida não procedeu a uma apreciação adequada das regras de direito aplicáveis à questão que analisou.»
2 – O recorrido Toni Soares dos Reis, apresentou as suas contra alegações, concluindo nos termos
seguintes:
«A. O Ministério Público apenas pode pronunciar-se sobre as questões de legalidade que tenham
suscitadas no processo, ou suscitar questões que obstem ao conhecimento do pedido, não podendo,
portanto, levantar questões novas de legalidade.
B A questão da inadmissibilidade da reversão por coimas obsta ao conhecimento do pedido.
C. Não sendo admissível a reversão torna-se inútil discutir as outras questões suscitadas pelo
recorrido, nomeadamente a gerência de facto no período de constituição das dividas.
D. O Ministério Público estava habilitado a suscitar a questão da admissibilidade da reversão
por coimas.
E. Tendo a questão sido suscitada o Meritíssimo Juiz a quo deveria pronunciar-se sobre a mesma.
F. À data dos factos, da aplicação das coimas e da instauração da execução estava em vigor o
art. 148º do CPPT na redacção que não previa a execução fiscal das dividas das coimas decorrentes da
responsabilidade civil determinada nos termos do RGIT.
G. Consequentemente, não era admissível a reversão do processo de execução contra o recorrido.
H. Apesar de no momento da citação já se encontrar em vigor artº 148º, nº1, alínea c) do CPPT,
na redacção dada pela Lei n.º 3-B/2010 de 28 de Abril, a sua aplicação imediata violaria os direitos,
garantias e interesses constituídos do recorrido.
I. Tudo o quanto se deixou exposto demonstra o ajuste da decisão recorrida.»
3 -O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento parcial do
recurso, sustentando que a sentença recorrida não sofre do vício de formal de excesso de pronúncia que
lhe assaca a recorrente e que à data da reversão o PEF era o meio processual adequado para a Administração Fiscal proceder à cobrança coerciva do montante das coimas decorrente da responsabilidade
civil determinada nos temos do artigo 8º do Regime Geral das Infracções Tributárias.
Mais se pronunciou no sentido de que os autos devem baixar à 1ª instância a fim de se proceder
ao julgamento de facto e das questões de inexistência de gerência de facto no período de constituição
da dívida e ausência de culpa na insuficiência dos bens da executada originária (artigos 729º e 730º
do CPC).
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 – É o seguinte o elenco factual considerado na primeira instância com relevo para a decisão da
causa:
A) No serviço de Finanças de Santo Tirso foi instaurado em 18/3/2006, o PEF n.º 1880-2006/01007815
e apensos, contra “EASYPRINT – Indústria Litográfica, Ldª”, pessoa colectiva n.º 503 976 849, com
sede no lugar de Lamela, Vilarinho, Santo Tirso, abreviadamente denominada executada originária,
para execução de dívidas de coimas e custas dos processos de contra-ordenação, no valor global de
42.679,66 €, discriminados de fls. 54 verso a 55 verso, cujo teor aqui se dá por reproduzido (fls. 54 a
55 verso).
B) Por despacho do órgão de execução fiscal de 9/2/2011, o processo de execução foi revertido
contra a oponente (fls. 79).
C) O oponente foi citado em 10/2/2011 (fls. 80 a 83).
6. Do mérito do recurso
São duas as questões a apreciar no presente recurso:
a) A eventual nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia, nos termos do artº 125º
nº1 do CPPT conjugado com o artº 668º nº1 alínea d) do CPC, por ter conhecido de questão suscitada
pelo Ministério Público, que o ora recorrido não havia colocado e não era passível de conhecimento
oficioso.
b) No caso de improcedência desta questão, cumpre apreciar se a sentença incorreu em erro de
julgamento ao considerar que, pese embora de acordo com a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, a “execução das coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do RGIT esteja agora
taxativamente prevista no art. 148º, n.º 1, alínea c), do CPPT”, e apesar de se tratar de uma norma
processual e do despacho de reversão e da citação do oponente terem ocorrido já depois da entrada em
vigor da nova redacção do art. 148º do CPPT, não pode aplicar-se de imediato o novo regime, designadamente a alínea c) do n.º 1, porquanto ele iria contra as garantias, direitos e interesses legítimos do
oponente anteriormente constituídos (art. 12.º, n.º 3 da LGT)”.
6.1 Da eventual nulidade da sentença recorrida por excesso de pronuncia.
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A sentença recorrida decidiu dar procedência à questão suscitada pelo Ministério Público na
primeira instância quanto à inadmissibilidade da reversão do ora recorrido, no processo de execução
fiscal por dividas de coimas.
Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente, Fazenda Pública defendendo que”…o
tribunal ao apreciar a questão suscitada pelo Ministério Publico, conheceu de questão de que não podia
tomar conhecimento, conforme a segunda parte da alínea d) do art. 668º do Código de Processo Civil
(CPC) e art. 125 do CPPT.” (cf. alegações a fls. 184 nos autos).
Conclui a Fazenda Pública que a sentença do Tribunal a quo enferma de nulidade, decorrente de
excesso de pronúncia.
A nosso ver improcede a arguida nulidade.
Vejamos.
Nos termos do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário constituem
causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.
Dispõe, por sua vez, o art. 668º n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil que é nula a sentença
quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de
que não podia tomar conhecimento.
Numa correcta abordagem da questão haverá também que invocar o art. 660º n.º 2 do Código de
Processo Civil que estatui que o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido
à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
A sentença deve, pois, conhecer de todas as questões suscitadas pelas partes, seja como fundamento do pedido formulado pelo autor, seja como fundamento das excepções deduzidas, e bem assim
das controvérsias que as partes sobre elas suscitem, ficando apenas exceptuado o conhecimento das
questões cuja apreciação e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.
Ora no caso vertente o magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel invocou a inadequação do processo de execução fiscal para a cobrança de dívidas emergentes
de responsabilidade civil extracontratual e inadmissibilidade da reversão para a cobrança de dividas
não tributárias com esse fundamento, questão essa sobre a qual se debruçou a sentença recorrida para
concluir que «a execução de coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do
Regime Geral das Infracções Tributárias, das custas e demais encargos dos respectivos processos e a
sua reversão contra o oponente não são legalmente admissíveis»
Alega agora a Fazenda Pública que o Ministério Público não tinha legitimidade para alegar a
inadmissibilidade da reversão em execução fiscal tendo em vista a cobrança de dívida de coimas, pelo
que não poderia o Tribunal recorrido apreciar tal questão não suscitada pelo oponente e que não seria
de conhecimento oficioso.
Mas não lhe assiste razão.
O Ministério Público tem efectivamente legitimidade para suscitar outras questões de legalidade
(para além das suscitadas pelas partes no processo) nos termos das suas competências legais (artsº 121º
do Código de Procedimento e Processo Tributário, 51º do ETAF e 6º do EMP) e suscitar questões que
obstem ao conhecimento do mérito da causa, tal como pode promover o que tiver por conveniente,
nomeadamente, promover a regularização da petição e sanação de irregularidades processuais, deduzir
excepções, arguir nulidades e requerer a realização de diligências.
E resulta também do preceituado na alínea b) do n.º 2 do art. 124.º do CPPT, que o Ministério
Público pode arguir vícios do acto impugnado que não tenham sido arguidos pelo impugnante, possibilidade essa que estava também prevista para os recursos contenciosos de actos administrativos e,
na alínea d) do art. 27º da LPTA, e ainda para as acções administrativas especiais, nos nºs 3 e 4 do
art. 85º do CPTA - cf. neste sentido CPPT, anotado e comentado, 6ª edição, II volume, página 300, Juiz
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.
No caso em apreço, como bem nota o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal
Administrativo, o Ministério Público junto da 1ª instância, suscitou uma questão que obsta ao conhecimento do mérito da causa concluindo que o PEF não é o meio processual adequado para a cobrança de
dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual nem é possível a reversão para a cobrança
de dívidas não tributárias com esse fundamento.
Acresce que a questão da inadequação da execução fiscal, por via de reversão, para cobrança de
dívidas de coimas consubstancia erro na forma de processo determinante da anulação do processado
que constitui excepção dilatória de conhecimento oficioso (artigos 199º, 494º, 495º do CPC, ex vi do
artigo 2º/e) do CPPT.
Não se pronunciou, pois, o tribunal “a quo” sobre questão que não devesse conhecer, não estando
assim a sentença recorrida ferida de nulidade por excesso de pronúncia, o que desde já se decide.
6.2 Vejamos agora a outra questão que é a de saber se, à data da reversão, o processo de execução fiscal era o meio processual adequado para a Administração Fiscal proceder à cobrança coerciva

3565
do montante das coimas decorrente da responsabilidade civil determinada nos temos do artigo 8º do
Regime Geral das Infracções Tributárias.
A sentença recorrida considerou que com a Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, a execução das coimas
decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do RGIT passou a estar taxativamente
prevista no art. 148º, n.º 1, alínea c), do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Porém, considerou que à data da aplicação da coima e da instauração da execução estava em vigor
o artº 148º do Código de Procedimento e Processo Tributário, na redacção anterior à Lei n.º 3-B/2010 de
28 de Abril, que não previa a execução das dívidas de coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias e das custas dos respectivos processos.
E prosseguindo neste discurso argumentativo concluiu que apesar de se tratar de uma norma
processual e do despacho de reversão e da citação do oponente terem ocorrido já depois da entrada em
vigor da nova redacção do art. 148º do CPPT, não podia aplicar-se de imediato o novo regime, designadamente a alínea c) do n.º 1, porquanto ele iria contra as garantias, direitos e interesses legítimos do
oponente anteriormente constituídos (art. 12.º, n.º 3 da LGT), julgando prejudicado o conhecimento
das demais questões suscitadas (ilegalidade do despacho de reversão por falta do exercício efectivo da
gerência e por ausência de culpa pela insuficiência do património da executada originária).
Não acompanhamos este entendimento.
Vejamos, pois.
A responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas é definida pelo artigo 8.º do RGIT 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.».
A responsabilidade dos responsáveis subsidiários por coimas, assim consagrada no artº 8º do
Regime Geral das Infracções Tributárias, é uma responsabilidade configurada como sendo de natureza
civil e não uma responsabilidade pela sanção aplicada à sociedade.
Trata-se de uma responsabilização pelo não pagamento da coima pela sociedade devedora ou pela
prática de actos dos quais resultou a insuficiência do património social para o respectivo pagamento.
Até à publicação do acórdão do plenário do Tribunal Constitucional n.º 437/2011 de 23.01.2011
a jurisprudência maioritária deste Supremo Tribunal Administrativo vinha-se pronunciando 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). Em sentido oposto, porém,
a jurisprudência maioritária do Tribunal Constitucional entendia que a responsabilidade subsidiária dos
administradores e gerentes assentava, não no próprio facto típico que é caracterizado como infracção
contra-ordenacional, mas num facto autónomo, inteiramente diverso desse, que se traduzia num comportamento pessoal determinante da produção de um dano para a Administração Fiscal. E era esse facto,
de carácter ilícito, imputável ao agente a título de culpa, que fundamentava o dever de indemnizar,
e que, como tal, originava a responsabilidade civil – cf. Acórdão do Tribunal Constitucional 129/09,
Proc. 649/08, in http://www.tribunalconstitucional.pt
Posteriormente, e na sequência de dois acórdãos que julgaram inconstitucional (1) a norma do artº 8º
do Regime Geral das Infracções Tributárias (Ac. n.º 24/2011 e o Ac. 26/2011, processos n.º 551/10 e
n.º 207/10, respectivamente) o plenário do Tribunal Constitucional veio a dirimir aquela divergência
jurisprudencial, com a prolação do Acórdão 437/2011.
No referido aresto o plenário do Tribunal Constitucional entendeu “não julgar inconstitucional o
artº 8º, n.º 1, alíneas a) e b) do RGIT, quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes
ou administradores da sociedade devedora”.
Mas a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo vinha entendendo também, a titulo
subsidiário, em face da posição do Tribunal Constitucional no sentido da não inconstitucionalidade do
artº 8º do Regime Geral das Infracções Tributárias por violação do princípio da intransmissibilidade das
sanções, que, a tratar-se de uma imposição de responsabilidade civil extracontratual e não da coima do
responsável subsidiário, então existiria um obstáculo processual à reversão, que era o de não ser esta
admitida relativamente a dívidas de responsabilidade extracontratual, à face da interpretação conjugada
dos arts. 153º, n.º 1 e 148º do Código de Procedimento e Processo Tributário - cf. neste sentido os
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Acórdãos de 28.05.2008, recurso 31/08, de 14.04.2010, recurso 64/10, de 08.09.2010, recurso 186/10,
de 16.12.2009, recurso 1147/09, de 08.09.2010, recurso 186/10, e de 10.11.2010, recurso 767/10.
E efectivamente é indiscutível que, até à entrada em vigor da Lei n.º 3-B/2010 de 28 de Abril, o
artº 148º do Código de Procedimento e Processo Tributário não previa a possibilidade de serem cobradas
as dívidas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos temos do artigo 8º do Regime Geral
das Infracções Tributárias.
Sendo, aliás, tal lacuna evidenciada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo – vide, por exemplo os acima citados acórdãos 31/08 e 64/10.
Assim, e com clara intenção de obviar àquela falta de previsão legal, o legislador introduziu
na Lei do Orçamento de Estado para 2010, uma alteração ao referido normativo, aditando-lhe uma
alínea c) com o seguinte teor: «Coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade
civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias».
Sobre o aditamento da alínea c) do nº1 do artº 148º do Código de Procedimento e Processo Tributário diz Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado vol. III,
pag. 41, que o mesmo não veio alterar a situação de inexistência de norma que preveja a cobrança de
dívidas de responsabilidade civil através de processo de execução fiscal
Sublinha aquele autor que nem se percebe o que se quer dizer com «coimas e outras sanções pecuniárias
decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias»,
pois no RGIT não se prevê qualquer situação em que de responsabilidade civil decorram coimas ou sanções
pecuniárias nem é imaginável que de responsabilidade civil possa emergir não um dever de indemnização,
mas coimas e sanções acessórias. O que se prevê no art. 8., n. 1, do RGIT é o contrário do que se prevê nesta
alínea c), isto é, responsabilidade civil decorrente de coimas e sanções pecuniárias e não coimas e sanções
pecuniárias decorrentes de responsabilidade civil que é o que se refere naquela alínea c).»
Ora foi com base na análise desta deficiente redacção da alínea c) do artº 148º do Código de Procedimento e Processo Tributário que nos acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 23/2/2012,
rec. n.º 01147/09 e de 19/4/2012, rec. n.º 01216/09, se considerou que o aditamento daquela alínea ao
artigo 148º não veio alterar o entendimento vertido na jurisprudência anterior, no sentido de que é de
afastar a cobrança de dívidas de natureza civil, através de reversão efectuada em processo de execução
fiscal, por não estar legalmente prevista a cobrança de dívidas de responsabilidade civil extracontratual
emergente de coimas através dessa forma processual.
Não acompanhamos, porém, tal interpretação do preceito, antes entendemos, em sintonia com
o decidido nos Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 11.07.2012, recurso 824/12 e de
26.09.2012, recurso 312/12, que o pensamento legislativo subjacente à alínea c) do artigo 148º do CPPT,
introduzida pela Lei n.º 3-B/2010 de 18 de Abril, é o de incluir na execução fiscal a responsabilidade civil
do gestor pelo não pagamento das coimas em que a empresa foi condenada, pelo que se deve proceder
a uma interpretação correctiva dessa alínea, de modo a que seja possível alcançar tal finalidade.
Na verdade, como se sublinha naqueles arestos, a inserção daquele aditamento normativo (a
alínea c) do n.º 1 do art. 148º do CPPT) na Lei do Orçamento de Estado para 2010 parece evidenciar o
nítido o propósito de o legislador colmatar a lacuna do CPPT quanto à inexistência de meio processual
adequado à cobrança coerciva de dívidas resultantes de responsabilidade civil determinada nos termos
do Regime Geral das Infracções Tributárias.
Sendo que a incorrecta, e algo confusa, formulação da norma (confundindo responsabilidade civil
decorrente de coima e outras sanções acessórias com coimas e outras sanções acessórias decorrentes de
responsabilidade civil) não será suficiente para sustentar um entendimento que não releve tal intenção
do legislador e esvazie de efeito útil tal preceito.
E isto por diversas razões.
Primeiro porque não se concebe que o legislador aditasse a referida alínea c) para incluir no
âmbito do processo de execução fiscal a cobrança dívidas de coimas e sanções pecuniárias e não de
dívidas decorrentes de responsabilidade civil, quando, afinal tal solução já resultava expressamente da
anterior redacção da norma (al.b)).
Depois porque era patente que a redacção original do artº 148º do Código de Procedimento e Processo
Tributário não previa a possibilidade de serem cobradas as dívidas decorrentes da responsabilidade civil
determinada nos temos do artigo 8º do Regime Geral das Infracções Tributárias, lacuna essa evidenciada
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que se pronunciara, uniformemente, pela inadmissibilidade do uso do processo de execução fiscal para cobrança, ao gestor, das coimas aplicadas à
empresa, sendo perfeitamente plausível admitir que o legislador terá procurado obstar à tese da ilegalidade
da cobrança da dívida através do processo de execução fiscal, resolvendo assim uma questão de direito
cuja solução era controversa no domínio do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Finalmente porque uma interpretação gramatical da norma, com atenção ao significado técnico-jurídico das expressões verbais utilizadas, leva à conclusão, inelutável de que o legislador terá incorrido
em lapso na respectiva redacção, dado que as coimas e as sanções têm por fonte a responsabilidade
penal e não a responsabilidade civil.
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Lapso esse a que não será certamente alheio o facto do montante indemnizatório corresponder ao
valor da multa ou coima não paga.
Ora, quando, como no caso subjudice, a fórmula normativa é tão mal inspirada que não alude, com
clareza mínima, às hipóteses que pretende abranger, e, tomada à letra abrange outras que decididamente
não estão no espírito da lei, o intérprete deverá recorrer a uma interpretação correctiva, pois só por essa
via será possível será possível alcançar o fim visado pelo legislador (2).
Daí que, tal como se entendeu no Acórdão 623/12 deste Supremo Tribunal Administrativo, se entenda
também aqui, que a norma, na parte em que se refere a «coimas e «sanções pecuniárias», tenha que ser lida
como pretendendo referir-se à dívida, calculada por referência ao montante da coima ou multa, que decorre
da responsabilidade civil que recai sobre o gestor ou administrador pelo facto de culposamente a não ter pago.
Haverá assim de concluir-se que, após o aditamento (pela Lei n.º 3-B/2010, de 28/4) da alínea c)
do n.º 1 do art. 148º do CPPT, o processo de execução fiscal é meio processual idóneo para cobrança
das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor pelo não pagamento das coimas em que a
respectiva empresa foi condenada.
6.3 Sucede que no caso subjudice a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel considerou que à data da aplicação da coima e da instauração da execução estava em vigor o artº 148º do
Código de Procedimento e Processo Tributário, na redacção anterior à Lei n.º 3-B/2010 de 28 de Abril,
que não previa a execução das dívidas de coimas decorrentes da responsabilidade civil determinada nos
termos do Regime Geral das Infracções Tributárias e das custas dos respectivos processos.
E que apesar de tratar-se de uma norma processual e do despacho de reversão e da citação do oponente
terem ocorrido já depois da entrada em vigor da nova redacção do art. 148º do CPPT, não podia aplicar-se
de imediato o novo regime, designadamente a alínea c) do n.º 1, porquanto ele iria contra as garantias,
direitos e interesses legítimos do oponente anteriormente constituídos (art. 12.º, n.º 3 da LGT).
Mas aqui não andou bem a decisão recorrida.
Com efeito a responsabilidade subsidiária efectiva-se por reversão do processo de execução fiscal
(art. 23º n.º 1 LGT).
A reversão opera a modificação subjectiva da instância executiva, a qual prossegue contra o revertido,
em consequência de fundada insuficiência de bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários (art. 23º n.º 2 LGT). Importa ainda sublinhar, citando o já referido Acórdão 824/12, que neste caso,
«o problema da relevância da superveniência de normas jurídicas, tem que ser analisado no plano substantivo
e não num plano estritamente processual. A acção de oposição à execução fiscal, em que a causa de pedir
é constituída por ilegalidades imputadas ao acto de reversão, é uma acção de natureza impugnatória, cuja
questão central, como se sabe, é a validade daquele acto. Ora, tratando-se de um processo de impugnação de
acto administrativo, pois a reversão tem essa natureza, aquela questão só pode ser apreciada e resolvida por
referência às normas vigentes no momento em que a reversão foi praticada. O que releva aqui é o princípio
tempus regit actum, um princípio de direito substantivo, segundo o qual a validade dos actos jurídicos deve
aferir-se por referência aos factos existentes e às normas vigentes no momento da respectiva produção».
Ora, como flui do probatório, o despacho de reversão foi exarado em 9 de Fevereiro de 2011,
tendo o oponente/recorrido sido citado em 10 de Fevereiro de 2011, sendo certo que a Lei 3- B/2010
entrou em vigor em 29 de Abril de 2010.
Por outro lado, e como salienta o Exmº Procurador-Geral Adjunto, antes da efectivação da responsabilidade subsidiária por via da reversão não existiam quaisquer garantias ou interesses legítimos
na esfera jurídica do recorrido, que só surgem com a efectivação daquela.
Do exposto se conclui que à data da reversão o processo de execução fiscal era o meio processual
adequado para a Administração Fiscal proceder à cobrança coerciva do montante das coimas decorrente
da responsabilidade civil determinada nos temos do artigo 8º do Regime Geral das Infracções Tributárias, pelo que procederá, nesta parte a argumentação da recorrente.
Assim sendo a sentença recorrida incorreu em errada interpretação e aplicação do disposto nos
arts. 148º, n.º 1, alínea c) do Código de Procedimento e Processo Tributário e 12º, n.º 3 da Lei Geral
Tributária pelo que deverá ser revogada, procedendo o recurso da Fazenda Pública.
7. - Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Atento o provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca-se a questão da
possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi julgada prejudicada pela
questão da preterição do direito de audiência, a saber a ilegalidade do despacho de reversão por falta do exercício
efectivo da gerência e por ausência de culpa pela insuficiência do património da executada originária.
Sucede, porém que, como bem nota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer de fls. 204
e segs., se atentarmos aos factos dados como provados pelo Mº Juiz verificamos que há, efectivamente,
um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste aspecto jurídico da causa.
Daí que se entenda o processo ainda não reúne os elementos necessários ao conhecimento em
substituição dessas questões, por insuficiência da matéria de facto, uma vez que, face ao alegado
pela reclamante, ele pressupõe uma realidade de facto que não está pré-estabelecida, nem aqui pode
estabelecer-se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto.
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Impõe-se por esse motivo, que os autos baixem à 1.ª instância a fim de que o tribunal recorrido
conheça das demais questões que julgou prejudicadas pela solução dada ao litígio.
8- Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença
recorrida, com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus
ulteriores termos, nomeadamente para que se conheça do mérito dos demais fundamentos cuja apreciação foi julgada prejudicada pela questão da preterição do direito de audiência.
Custas pela recorrida que contra-alegou neste Supremo Tribunal e sem prejuízo do concedido
apoio judiciário.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes (Vencido. Entendo que a reversão não é meio para efectivar a responsabilidade prevista
no art. 8º do RGIT).
(1) Por violação dos princípios constitucionais da culpa, da igualdade e da proporcionalidade, na parte em que se refere
à responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes pelos montantes correspondentes às coimas aplicadas a pessoas
colectivas em processo de contra-ordenação fiscal.
(2) Neste sentido João Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, pag. 186.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Processo n.º 383/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Construções Carlos Laureano, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
1. Na parte a seguir à decisória do Acórdão proferido nestes autos em 17 de Outubro de 2012,
incorremos num lapso de escrita: escrevemos custas pela recorrente onde queríamos escrever sem custas.
2. Cumpre pois corrigir esse manifesto lapso material de escrita.
3. Assim e ao abrigo do disposto no art. 667º, n.º 1, e 716º, n.º 2, do Código de Processo Civil,
os Juízes desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em
conferência, rectificar o acórdão proferido nos autos em 17 de Outubro, nos termos acima expostos.
Notifique com as consequentes rectificações necessárias.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Valente Torrão — Francisco
Rothes.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Caducidade. IMT.
Sumário:
I — Para que se verifique a caducidade da liquidação adicional do IMT, prevista no
n.º 3 do artigo 31º do CIMIT, não basta a prática do acto de liquidação no prazo
de quatro anos, exige-se também a certeza jurídica de que o acto não tenha sido
levado ao conhecimento do contribuinte dentro daquele prazo.
II — O facto objectivo do decurso do prazo prefixado por lei para praticar de um acto
eficaz impeditivo caducidade influi na estrutura da liquidação praticada dentro
daquele prazo, embora notificada posteriormente, ao ponto de lhe poder determinar a invalidade sucessiva, ou de lhe tolher os seus efeitos materiais, gerando
a ineficácia interna superveniente.
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Processo n.º 457/12-30.
Recorrente: COMITUR IMOBILIÁRIA, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. Comitur Imobiliária SA, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da
sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial da liquidação adicional do imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT), no montante de
€191.530,95.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Tendo a notificação da liquidação adicional de IMT ocorrido após o decurso do prazo de 4 anos
previsto no artigo 45.º da LGT, ocorreu a caducidade do direito à liquidação.
b) Ao assim não entender, o Tribunal a quo violou as normas constantes dos artigos 31º, n.ºs 3 e
4 do Código do IMT e 45º, n.º 1 da LGT.
c) E é a impugnação judicial o meio processual adequado para reagir contra a caducidade do direito
à liquidação quando, pese embora tenha a liquidação adicional ocorrido dentro do prazo de caducidade,
foi esta notificada ao sujeito passivo depois de decorrido o prazo de caducidade.
d) Ainda que assim não se entendesse, sempre deveria o Tribunal a quo ter ordenado a convolação da petição de impugnação judicial em oposição à execução fiscal, por se encontrarem plenamente
verificados os requisitos de que depende a convolação.
1.2. Não houve contra-alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso com fundamento em que a notificação após o prazo de caducidade é fundamento de oposição à execução, mas
desconhecendo-se se existiu execução, não se pode ordenar a convolação para a forma adequada.
2. Na sentença deram-se por assentes os seguintes factos:
1. A ora impugnante é uma sociedade anónima que se encontra colectada pela actividade de promoção imobiliária com a CAE 41100, está enquadrada em sede de IRC no regime geral de determinação
do lucro tributável, e em sede de IVA no regime normal mensal, praticando operação de tipo misto com
afectação real de todos os bens (cf. prints a fls. 46 a 48 do PAT).
2. Por documento particular assinado em 10 de Setembro de 1999, a ora impugnante e o Banco
Comercial Português (BCP) celebraram um contrato de locação financeira imobiliária tendo por objecto o prédio urbano sito em Lisboa, na Rua de São Caetano, n.º 4, descrito na 4ª conservatória do
registo predial de Lisboa sob o n.º 579 da freguesia da Lapa, inscrito na matriz daquela freguesia sob
o artigo 416 (cf. cópia de escritura de “rescisão parcial de contrato de locação financeira, compra e
venda e abertura de crédito”, a fls. 13-20, maxime 16, dos autos).
3. Posteriormente, por mútuo acordo entre a ora Impugnante e o BCP, foi desanexado do referido
prédio urbano, um lote de terreno para construção com uma área de 1979,18 m2 sito na Rua de São
Caetano e Rua do Arco do Chafariz das Terras, freguesia da Lapa, em Lisboa, descrito na 4ª conservatória do registo predial de Lisboa sob o n.º 709 e com o artigo provisório na respectiva matriz de 1085
(cf. cópia de escritura de “rescisão parcial de contrato de locação financeira, compra e venda e abertura
de crédito”, a fls. 13-20, maxime 16, dos autos).
4. Por escritura pública de rescisão parcial de contrato de locação financeira, compra e venda e
abertura de crédito lavrada em 17/03/2004 no 11º cartório notarial de Lisboa a impugnante comprou
ao BCP um lote de terreno para construção com a área de 1979,18 metros quadrados, sito na Rua de
São Caetano e na Rua do Arco de Chafariz das Terras, Freguesia da Lapa, concelho de Lisboa descrito
na 4ª conservatória do registo predial de Lisboa sob o n.º 709 e com o artigo provisório na respectiva
matriz de 1085, tendo o referido lote sido desanexado do prédio urbano inscrito sob o artigo 416 da
mesma Freguesia (cf. cópia de escritura de “rescisão parcial de contrato de locação financeira, compra
e venda e abertura de crédito”, a fls 13-20, maxime 16, dos autos).
5. Da escritura melhor identificada no ponto anterior consta que o valor declarado da aquisição
do citado lote de terreno foi de EUR 150.000,00, tendo a impugnante solicitado um financiamento à
Caja de Ahorros de Galicia sob a forma de abertura de crédito no valor de EUR 5.355.000,00, para
financiar esta aquisição e a construção de um empreendimento imobiliário no referido lote de terreno
(cf. cópia de escritura de ‘rescisão parcial de contrato de locação financeira, compra e venda e abertura
de crédito”, a fls. 13-20, maxime 16, dos autos).
6. Para a realização desta escritura foi liquidado e pago IMT em 16 de Março de 2004, no valor
de EUR 9.750,00, sobre o valor declarado EUR 150.000,00, em virtude de o lote de terreno ainda não
estar avaliado (cf. cópia da declaração para liquidação de IMT a fls. 22 dos autos e fls. 65 a 69 do PAT).
7. Em 22 de Dezembro de 2006, o mencionado lote de terreno foi avaliado em EUR 3.096.630,00
e inscrito na matriz em 14 de Março de 2008, tendo a impugnante sido notificada desta em 12/01/2007
(cfr. prints informáticos a fls. 52 e 62 a 63, e cópia da “notificação da avaliação” a fls. 23 dos autos).
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8. Na sequência desta avaliação, foi emitida em 14 de Março de 2008 a liquidação adicional de
IMT n.º 1672178, no valor de EUR 191.530,95, com a data limite de pagamento de 30 de Abril de 2008
(cf. cópia do documento de cobrança n.º 2004 409951303 a fls. 10 dos autos e fls. 70 a 72 do PAT).
9. Em 15 de Março de 2008, foi emitida a liquidação de imposto de selo n.º 1672178, no valor de
EUR 23.573,04 (cf. prints a fls. 74 e 75 do PAT).
10. A nota de cobrança referente à liquidação de IMT melhor identificada no ponto 8 foi expedida
através de correio postal sob o registo “RYO91 028465PT, tendo sido recepcionada pela impugnante em
1 de Abril de 2008 (cf. registo aposto sobre o documento de cobrança e print de pesquisa de objectos
dos CTT a fls. 10 e 11 dos autos).
11. A certidão de dívida n.º 2008368 referente à liquidação de IMT melhor identificada no ponto
8 foi emitida em 28 de Outubro de 2008 (cf. print a fls. 73 e expediente a fls. 42-44 do PAT).
12. A PI da presente impugnação deu entrada no Tribunal tributário de Lisboa em 6 de Junho de
2008 (cf. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).
3. A recorrente impugnou a liquidação adicional de IMT com fundamento na caducidade do direito
de liquidar, alegando que foi notificada após decorrido o prazo de 4 anos sobre a liquidação corrigida.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação como os seguintes fundamentos:
(i) «nos termos do disposto no art. 31º n.º 3 do CIMIT, a liquidação (adicional) só pode fazer-se
até decorridos quatro anos contados da liquidação a corrigir»;
(ii) «tendo a liquidação a “corrigir” sido efectuada em 16 de Março de 2004 e a liquidação
adicional em 14 de Março de 2008, é manifesto que não ocorreu a respectiva caducidade do direito à
liquidação nos termos da citada disposição, visto que a mesma só ocorreria se a liquidação adicional
tivesse sido efectuada depois do dia 16 de Março de 2008»;
(iii) «quanto à questão da notificação da liquidação invocada pela impugnante, importa antes de
mais referir que a mesma contenderá com a eficácia do acto de liquidação caso seja efectuada depois
da instauração do processo de execução fiscal instaurado para a respectiva cobrança coerciva, e não
com a respectiva legalidade»;
(iv) «refira-se ainda que tendo a certidão de dívida referente à liquidação em apreço sido extraída em 28 de Outubro de 2008, concluiu-se que o correspondente processo de execução fiscal foi
instaurado depois da notificação à impugnante em 1 de Abril de 2008, não resulta também provada a
ineficácia da liquidação em causa».
A recorrente discorda desse julgamento, por entender que: (i) tendo a notificação da liquidação
adicional ocorrido posteriormente ao término do prazo de caducidade do direito à liquidação, a liquidação adicional está ferida de ilegalidade por caducidade; (ii) caso se entenda que o meio processual
adequado é a oposição à execução, deveria ter sido ordenada a convolação da impugnação judicial em
oposição à execução fiscal.
Começando por esta última questão, deve dizer-se que a sentença recorrida julgou de mérito e não
de forma, pelo que está fora do alcance do recurso invocar, ainda que subsidiariamente, a possibilidade
de convolação da impugnação para a forma da acção de oposição à execução. Se a sentença decidiu
que não ocorria a ilegalidade invocada pela recorrente, a caducidade do direito de liquidar, porque é
que iria permitir que essa questão fosse objecto de oposição?
Se a questão tivesse sido levantada na impugnação, o que poderia sustentar o recurso era a nulidade
por omissão de pronúncia e não o erro de julgamento. Como houve uma decisão de mérito quanto à questão da caducidade e não se imputou à sentença qualquer nulidade por omissão de pronúncia, não faz parte
do recurso determinar qual é o meio processual mais adequado para se conhecer a caducidade do imposto.
Mas ainda que a excepção dilatória pudesse ser conhecida oficiosamente nesta sede, sempre se
diria, como se refere no parecer do Ministério Público, que não está demonstrado nos autos que, na
sequência da extracção da certidão da dívida, tenha sido instaurado qualquer processo de execução e
que a recorrente tenha sido citado para se defender.
A questão essencial consiste, pois, sem determinar se a caducidade da liquidação adicional do
IMT ocorre com a prática do acto de liquidação ou com a sua notificação.
As normas convocadas para a resolução desta questão são o n.º 1 do artigo 45º da LGT e os nºs 3 e
4 do artigo 31º do CIMT. A norma daquele artigo prescreve que «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 n.º 3 do art. 31º estabelece que «a liquidação só pode fazer-se até decorridos quatro
anos contados da liquidação a corrigir, excepto se for por omissão de bens ou valores, caso em que
poderá ainda fazer-se posteriormente, ficando ressalvado, em todos os casos, o disposto no artigo 35.
º»; e o n.º 4, diz que «a liquidação adicional deve ser notificada ao sujeito passivo, nos termos previstos
no Código de Procedimento e de Processo Tributário, a fim de efectuar o pagamento e, sendo caso
disso, poder utilizar os meios de defesa aí previstos».
Desde já, deve anotar-se que, no caso dos autos, o prazo aplicável é de 4 anos e não, como parece
defender a recorrida, o prazo alargado de 8 anos previsto no artigo 31º do CIMT: por um lado, trata-se
de uma liquidação adicional e não da primeira liquidação, caso em que o direito a liquidar se extingue
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quatro anos após a «liquidação a corrigir» (cfr. ac. do STA, de 14/9/2011, rec. n.º 0294/11); por outro,
a liquidação adicional ocorreu em virtude de avaliação do bem transmitido e não por causa de omissão
de valores sujeitos a tributação.
Outra dúvida que também se tem que esclarecer é se a normas dos nºs 3 e 4 do art. 31º do CIMT
contém um regime substancialmente diferente do n.º 1 do artigo 45º da LGT. Se lembrarmos que a
jurisprudência chegou a interpretar esta norma no sentido de que a liquidação nela prevista deveria ser
entendia em sentido lato, e não em sentido estrito, isto é, «como complexo de actos tendentes à determinação do montante do imposto e imposição da obrigação do seu pagamento ao contribuinte» (cfr.
acs. do STA, de 27/2/2002, rec. n.º 026722 e de 24/4/2002, rec. nº084/02), logo se apercebe que aquelas
normas também não dão resposta ao problema de saber se a verificação do termo final do prazo de quatro
anos se esgota com a prática da liquidação inicial ou com a sua notificação ao contribuinte. Se o termo
«liquidação» referido naquelas normas for compreendido como um procedimento que também inclui
a notificação, então só o acto com eficácia externa é capaz de impedir que a caducidade se verifique.
Por outro lado, da fórmula verbal «só pode fazer-se» não se pode extrair a conclusão de que o facto
jurídico impeditivo da caducidade é a liquidação e não a notificação, pois, relativamente às excepções
nela referidas, também se diz «poderá ainda fazer-se» posteriormente, sendo certo que nestes casos,
em que se aplica o prazo de oito anos referido no n.º 1 do art. 35º, por omissão desta norma, tem que
se aplicar a regra do n.º 1 do art. 45º da LGT, em que se estabelece a notificação como o facto jurídica
impeditivo da caducidade.
A questão de saber se o que impede a caducidade do direito à liquidação é o acto de liquidação
ou a notificação da liquidação tem sido ao longo do tempo uma vexata quaestio que parece ainda não
resolvida, sobretudo após o CPPT ter incluído nos fundamentos de oposição à execução fiscal a «falta
de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» (alínea e) do art. 204º).
A questão resume-se em saber qual a função da notificação relativamente ao acto tributário. Os que
entendem que o acto tributário só com a notificação se torna perfeito, defendem que apenas a notificação,
quando imposta por lei, impede a caducidade; os que entendem que a liquidação é perfeita antes e independentemente da notificação, naturalmente defendem que o acto impeditivo da caducidade é a liquidação.
Como se dá conta no Acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário de 20/1/2010 (rec.
n.º 0832/08), onde se expõe a inúmera jurisprudência que sobre esta questão foi produzida no domínio do
CPT e do CPPT, o ponto de partida para a solução do problema tem sido o de saber se, para efeitos de caducidade, a notificação do acto tributário é uma condição de validade ou uma condição de eficácia do acto.
Na primeira hipótese, a notificação é entendida como uma “forma” ou “procedimento” da formação da vontade, ainda que paradoxalmente posterior ao momento da decisão, e que por isso incorpora
uma condição de validade legal do acto; a falta ou insuficiência da notificação, por afectar a correcção
de um dos requisitos de legalidade, é susceptível de determinar, por si, a invalidade formal ou procedimental do acto.
Na segunda hipótese, a notificação é um acto “instrumental”, posterior e estranho à formação da
vontade administrativa, e portanto, uma condição de eficácia; a sua falta determina a ineficácia relativa
do acto, em termos de impedir a produção dos efeitos desfavoráveis relativamente aos contribuintes
que tenham dele conhecimento.
A ambiguidade do artigo 33º do CPT e do actual artigo 45º da LGT levou a jurisprudência a oscilar
entre uma e outra posição: numa primeira fase, considerou-se que a notificação era um requisito de
validade da própria notificação, tendo para o efeito estendido o conceito de liquidação aos actos que
dão a conhecer a liquidação; mais recentemente tem-se considerado que a notificação funciona como
um requisito de eficácia do acto tributário.
O problema tem sido colocado na jurisprudência sobretudo a propósito de conhecer qual é o meio
processual adequado a conhecer da caducidade da liquidação: quem defende que é um requisito de
validade, naturalmente que considera a impugnação judicial o meio próprio para tal; já quem considera
que é um requisito integrativo da eficácia do acto, considera que a notificação intempestiva gera a
inexigibilidade do acto que só pode ser conhecida na oposição à execução.
Até se compreende que a jurisprudência, envolta numa bruma de ambiguidades, tenha sido levada inicialmente a ampliar o conceito de liquidação, de modo a considerar a notificação um momento
constitutivo do acto. Na verdade, perante a taxatividade dos fundamentos da oposição e a inexistência
de uma norma como a actual alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPTT, havendo uma notificação que
dá eficácia e exigibilidade ao acto, tinha que se encontrar um meio processual onde se pudesse fazer
valer a caducidade.
Mas, para quem coloque o problema no âmbito das relações entre a validade e eficácia e a partir daí
procure determinar qual é o meio processual mais adequado, não se pode dizer que a alínea e) do n.º 1
do art. 204º o tenha resolvido de todo, pois é difícil compatibiliza-la com o n.º 1 do artigo 45º da LGT.
Disso nos dá conta Jorge de Sousa quando, «repensando esta questão», vem defender que «haverá
uma dupla possibilidade de invocação da intempestividade da notificação à face do art. 45º, n.º 1 da
LGT tanto como fundamento de impugnação judicial como fundamento de oposição, à semelhança
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do que sucede com a ilegalidade abstracta da liquidação e da suplicação de colecta» (cfr. Código de
Processo e de Procedimento Administrativo, 6ª ed. Vol. III, pág. 489).
O problema é tão complexo que, embora nessa passagem se regresse à tese da notificação como
condição de validade do acto, noutra parte da obra acaba por se interpretar a mesma alínea no sentido
de que «parece ser agora claro que a falta de notificação (ou a existência de irregularidades que afectem
a sua validade, que se traduzem em falta de uma notificação válida) afecta a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade», e que, «se tal falta de notificação for invocada em processo de impugnação
judicial e estiver já esgotado o prazo de caducidade, ela constituirá um obstáculo definitivo à prática
de um acto eficaz, pelo será de aventar a possibilidade de se conhecer daquela como um fundamento
de inutilidade superveniente da lide, por não ter qualquer utilidade apreciar se é válido um acto que
não pode vir a ter eficácia (cfr. ob cit. Vol. II, pág. 109).
Em nossa opinião, não nos parece que a norma do n.º 1 do artigo 45º (assim como a do anterior
art. 33º do CPT) tenha a pretensão de tomar qualquer posição sobre se a notificação da liquidação dever
ser entendida como elemento indispensável à validade do acto ou como condição da sua eficácia. Essa
questão é enfrentada com suficiente nitidez do n.º 6 do art. 77º da LGT ao prescrever que «a eficácia
da decisão depende da notificação». A lei fiscal segue o «sistema regra» ou o princípio geral de direito
administrativo, vertido no artigo 127º do CPA, que considera o acto administrativo perfeito antes da
notificação, a qual funciona apenas como condição de eficácia.
A norma sobre a caducidade, ao referir que o direito caduca «se a liquidação não for validamente
notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos», apenas pretende identificar o facto jurídico stricto
sensu dotado de eficácia extintiva do poder de liquidar o tributo: a falta de notificação da liquidação
no prazo de quatro anos. De imediato se extraem duas ilações: uma, é que a existência do direito à
liquidação encontra-se limitada por lei a quatro anos, pelo que o fim desse prazo determina a caducidade, o que significa que o direito se extingue por se ter esgotado o prazo de vida e não em virtude da
ocorrência de um facto novo; outra, é que apenas uma liquidação com eficácia externa praticada dentro
desse prazo tem força jurídica para impedir a caducidade.
A imperatividade daquela norma não deixa quaisquer dúvidas que o facto impeditivo da caducidade é a «notificação» da liquidação dentro do prazo de quatro anos. Razões de certeza e segurança
jurídica justificam esta solução: a definição da relação jurídica tributária fundada no facto objectivo do
simples decurso do tempo pressupõe que a liquidação não tenha produzido efeitos jurídicos externos.
Por conseguinte, para que se verifique a caducidade, não basta a prática do acto de liquidação, exige-se também a certeza jurídica de que o acto não tenha sido levado ao conhecimento do contribuinte
dentro daquele prazo.
A exigência de que, dentro do prazo de quatro anos, não tenha havido produção efectiva dos resultados jurídicos contidos na liquidação, levanta o problema dos efeitos que a “notificação intempestiva”
pode ter no acto de liquidação emitido dentro daquele prazo.
Não se pode considerar que a notificação, pelo facto de ser posterior ao prazo de quatro anos, não
tem como consequência a produção de eficácia da liquidação. Ela cumpre a sua função específica de
promover a certeza da cognoscibilidade do conteúdo do acto, determina a possibilidade de execução do
acto e marca o início da contagem do prazo de impugnação judicial. Com tal notificação, fica removido
um obstáculo exterior à produtividade efectiva da liquidação, mesmo que ela ocorra após esgotamento
do prazo preestabelecido para a sua prática.
Por isso, a consequência da notificação da liquidação não ter ocorrido dentro do prazo de quatro
anos, mas sim posteriormente, não pode ser a ineficácia externa do acto. Enquanto a caducidade não
for declarada pela administração tributária ou pelo tribunal, a liquidação produz os efeitos jurídicos que
lhe são próprios, uma vez que em direito administrativo a caducidade não é automática.
A produção efectiva dos efeitos do acto tributário, independentemente da sua legitimidade, ou até
apesar da sua ilegitimidade, não significa que o facto objectivo do decurso do prazo prefixado por lei
para praticar de um acto eficaz impeditivo caducidade não possa influir na estrutura do acto tributário,
ao ponto de lhe determinar uma invalidade ou tolher os seus efeitos, em termos de o tornar inoperante.
O enquadramento jurídico desta interferência passa preliminarmente por determinar a natureza
da liquidação, para de seguida saber se podem ser admitidas no direito tributário as categorias de
invalidade ou ineficácia sucessiva ou superveniente. É que, o decurso do tempo tanto pode ser qualificado como um evento invalidante, ao extinguir a situação jurídica que nasce directamente do facto
tributário, como um evento suspensivo, ao fazer decair os efeitos jurídicos do acto e da relação jurídica
por ele instaurada.
O n.º 1 do artigo 36º da LGT, ao dizer que a relação tributária se constitui com a verificação do facto
tributário, não deixa dúvidas de que a liquidação tem natureza declarativa da existência da obrigação
de imposto. Assim sendo, a liquidação apenas vem conformar a relação jurídica nascida com a realização do facto tributável, tornando vinculativos e operantes os poderes e deveres que se integram nessa
relação. Como refere Alberto Xavier, «o acto tributário é o título jurídico da obrigação de imposto»,
pelo que, «só após a sua prática a situação jurídica criada pelo facto tributário se torna plenamente
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operante, enquanto pode ser invocada para efeito de cumprimento voluntário ou de execução coerciva»
(cfr. Conceito e Natureza do Acto Tributário, págs. 535 e 536).
Mas, se é certo que após a “verificação constitutiva” da obrigação do imposto, a liquidação vive e
vale independentemente da relação jurídica a que se refere e que lhe está subjacente, também é verdade
que, para determinados efeitos, o princípio da verdade material pode impor o predomínio da relação
tributária subjacente. Tal acontece em certas situações em que se permite invocar a ilegalidade da liquidação, não obstante já se ter formado «caso decidido» por falta de impugnação, como acontece com a
prescrição ou os casos referidos no n.º 1 do artigo 204º do CPPT, reputados de gravidade bastante para
permitir nova apreciação da situação jurídica declarada na liquidação.
Também para efeitos de caducidade se revela a relação jurídica tributária independentemente da
liquidação. Com efeito, o n.º 4 do artigo 45º diz que a caducidade se conta, nos impostos periódicos,
«a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário» ou, nos impostos de obrigação única,
«a partir da data em que o facto tributário ocorreu». Ao atender ao facto constitutivo da obrigação tributária, a lei permite que se invoque a situação jurídica preexistente à liquidação, a fim de determinado
se o que foi declarado está ou não em convergência ou adequação com o que nela foi declarado.
O decurso do prazo de quatro anos sem a emanação de uma liquidação com efeitos externos extingue
a relação jurídica nascida com o facto tributário. Esgotado o prazo, consolida-se a situação subjacente
pela caducidade do poder de praticar uma liquidação dotada de eficácia externa. Naturalmente que
este «facto extintivo» da obrigação do tributo tem repercussão na liquidação: se foi efectuada após esse
prazo, é originariamente ilegal; se foi efectuada dentro do prazo, mas sem produzir efeitos externos
dentro desse prazo, converteu-se num acto inválido ou num acto materialmente ineficaz.
Para quem defenda que os requisitos de validade do acto devem verificar-se no momento da verificação das condições de eficácia externa, a liquidação teria a sua “validade suspensa” até ao momento
em que se constata que se tornou impossível produzir efeitos dentro do prazo de quatro anos, tornando-se definitivamente inválida por efeito do decurso desse prazo. Mas, como refere Rogério Soares, «a
consideração fundamental do interesse público faz com que os requisitos de validade devam subsistir
no momento da emanação do acto», o que é confirmado pelo artigo 127º do CPA (cfr. Interesse Público,
Legalidade e Mérito, pág. 387).
Para quem não veja qualquer obstáculo, como parece ser a doutrina dominante, a que a situação
criada pelo facto possa ser confrontada com circunstâncias objectivas que, surgindo em momento
posterior, o convertam num acto inválido, é levado a considerar que o decurso do tempo determinou
a invalidade superveniente da liquidação. Em virtude do facto extintivo da obrigação do imposto, a
situação de declarada pela liquidação tornou-se contrária à ordem jurídica, sendo o acto foi atingido
por uma ilegalidade posterior ao momento em que foi praticado (cfr. Esteves de Oliveira, Direito Administrativo, Vol. I, pág. 611 e Rogério Soares, ob cit. pág. 397 e ss).
Para quem considere que o acto tributário tem uma existência instantânea, devendo a legalidade
referir-se sempre ao momento em que foi praticado, tem que fazer a distinção entre «eficácia interna»,
que tem a ver com a força jurídica ou obrigatoriedade do conteúdo do acto, e «eficácia externa», que se
exprime nos efeitos que projecta na esfera jurídica dos destinatários. Nessa distinção, o facto extintivo
do decurso do prazo, não dita a ilegalidade do acto, mas a ineficácia superveniente da situação jurídica
a que deu lugar, fazendo cessar os efeitos jurídicos do acto e da relação jurídica por ele instaurada.
Como refere Colaço Antunes, «o que acontece é a ineficácia interna superveniente de um acto válido,
cujos efeitos ao contrariarem a ordem jurídica, não se podem manter» (cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 79, pág. 13).
A natureza da liquidação é mais consentânea com a figura da invalidade superveniente, porque
tem por pressuposto a existência e subsistência da situação jurídica que está subjacente e que tem a
sua fonte no facto tributável. Se, em virtude de um facto extintivo posterior, aquele pressuposto deixa
de existir, os alicerces em que se ergueu o acto implodem, afectando directamente toda a sua estrutura.
Deste modo, a extinção da obrigação tributária por caducidade, aparece como um elemento superveniente
que quebra a identidade da situação jurídica declarada na liquidação com a situação jurídica existente,
deixando de ser, como refere Alberto Xavier, o «seu retrato exacto e preciso».
A tal solução não obsta a instantaneidade do acto de liquidação, porque, como escreve Rogério
Soares, «se o que se aprecia é a questão da legitimidade, ou seja, o problema do confronto com as
normas que regulam o acto, nenhum obstáculo lógico se põe a que o confronto venha a proceder-se em
momento posterior ao da perfeição», pois, «o interesse público específico está constantemente sujeito
a variar, quer porque se modificam os elementos de facto que originaram a necessidade ou lhe emprestaram uma certa fisionomia, quer porque se substituem os preceitos com recurso aos quais se ajuíza a
publicidade de certos interesses descobertos na vida social» (cfr. ob cit. pág. 394 e 395).
Seja como for, o certo é a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de quatro anos importa
a extinção definitiva do direito de liquidar e da correspondente obrigação tributária.
O facto objectivo do simples decurso do tempo, em que a liquidação deveria produzir efeitos externos para impedir a caducidade, faz com que, a partir desse momento, cesse o próprio dever de o dar
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a conhecer aos seus destinatários, e por isso mesmo, ela deveria permanecer como algo de puramente
interno, sem qualquer força jurídica.
Ora, a sentença recorrida olhou para a notificação efectuada, que considerou como um requisito
de eficácia, como não podia deixar de ser, mas não extraiu as devidas consequências do facto desse acto
não ter ocorrido dentro daquele prazo. O essencial para que ocorra a caducidade é que dentro do prazo
de quatro anos não tenha havido uma liquidação com eficácia externa. E os efeitos externos só ocorrerem quando, na fase integrativa da eficácia do procedimento tributário, se produz uma notificação que
implica que a liquidação seja uma realidade jurídica que deva ser tomada em conta pelo contribuinte.
É nesse sentido, e em sintonia com o n.º 1 do artigo 45º da LGT e a alínea e) do n.º 1 do art. 204º
do CPTT, que se deve interpretar o n.º 3 do artigo 31º do CIMT: só a liquidação com eficácia externa
é capaz de impedir a caducidade.
E assim sendo, o recurso tem provimento, pois está bem demonstrado que a notificação da liquidação adicional ocorreu para além do prazo de quatro anos. Após esse prazo, sem que a liquidação
tenha sido notificada ao contribuinte, o seu conteúdo deixou de ser obrigatório, por extinção da relação
jurídico-tributária que regulava e conformava.
4. Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgar
procedente a impugnação, declarando-se a caducidade do direito de liquidar.
Custas na primeira instância pela recorrida.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva (voto a decisão).

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Sociedade não residente. Restrição à livre circulação de capitais e à liberdade de
estabelecimento. Neutralização daquelas restrições pela Convenção.
Sumário:
I — De acordo com o Despacho do TJUE de 18.06.2012: “Os artigos 63.º TFUE e
65.º TFUE opõem se à legislação de um Estado Membro, como a que está em
causa no processo principal, que não permite a uma sociedade residente noutro
Estado Membro que detém, numa sociedade residente em Portugal, uma participação superior a 10%, mas inferior a 20%, obter a isenção do imposto retido na
fonte sobre as distribuições de dividendos efetuadas pela sociedade residente em
Portugal e sujeita assim esses dividendos à dupla tributação económica, ao passo
que, quando os dividendos são distribuídos às sociedades acionistas residentes em
Portugal e que detêm o mesmo tipo de participação, essa dupla tributação económica dos dividendos é evitada”. Quando um Estado-Membro invoca uma convenção
destinada a evitar a dupla tributação celebrada com outro Estado-Membro, cabe
ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa
convenção e, sendo caso disso, verificar se esta permite neutralizar os efeitos da
restrição à livre circulação de capitais.
II — De acordo com o mesmo despacho: “Os artigos 49.º TFUE e 54.º TFUE opõem se
à legislação de um Estado Membro, como a que está em causa no processo
principal, que permite que uma sociedade residente noutro Estado Membro
que detém, numa sociedade residente em Portugal, uma participação superior
a 20% obtenha o reembolso do imposto retido na fonte sobre as distribuições
de dividendos efetuadas pela sociedade residente em Portugal unicamente se
tiver detido essa participação de modo ininterrupto durante dois anos, tornando
assim mais morosa a eliminação da dupla tributação económica relativamente
às sociedades acionistas residentes em Portugal que detêm o mesmo tipo de
participação”. Quando um Estado-Membro invoca uma convenção destinada
a evitar a dupla tributação celebrada com outro Estado-Membro, cabe ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa
convenção e, sendo caso disso, verificar se esta permite neutralizar os efeitos
da restrição à liberdade de estabelecimento.
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III — Sendo invocada convenção destinada a evitar dupla tributação, cabe ao órgão
jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa convenção
e, sendo caso disso, verificar se esta permite neutralizar os efeitos da restrição à
livre circulação de capitais ou à liberdade de estabelecimento.
IV — Tendo sido invocada a Convenção de Dupla Tributação celebrada entre Portugal
e os Países baixos e não permitindo esta, só por si, apurar ou não daquela neutralização, impõe-se a baixa ao tribunal recorrido, para recolha do direito holandês
aplicável e suscitado pela recorrente, bem como de factos que possam conduzir a
uma resposta àquela questão.
Processo n.º 482/10-30.
Recorrente: Amorim Energia, BV.
Recorrido: Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Amorim Energia, BV, melhor identificada nos autos, veio recorrer do acórdão proferido pelo
Tribunal Central Administrativo Sul, que julgou parcialmente improcedente a acção administrativa
especial por si deduzida contra o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que indeferiu
o pedido de reembolso do IRC retido durante o ano de 2006 apresentando, para o efeito, alegações nas
quais conclui:
A) O Douto Tribunal a quo fixou de forma incompleta a factualidade relevante para a boa decisão
da causa, sendo que deveria ter, em face da prova documental produzida, fixado a seguinte matéria de
facto como provada:
i.) A Recorrente é uma sociedade comercial de Direito neerlandês, sob a forma jurídica de besloten
vennootschap;
ii.) Nos anos de 2006 e 2007, a Recorrente foi residente para efeitos fiscais nos Países Baixos
e aí se encontrando sujeita e não isenta, sem possibilidade de opção, ao imposto neerlandês sobre o
rendimento de sociedades vennootschapsbelasting;
iii.) A Recorrente deteve desde 27 de Janeiro de 2006 e pelo menos durante um ano, ininterruptamente, uma participação na sociedade comercial anónima GALP Energia não inferior a 10% do
respectivo capital social;
iv.) A 27 de Julho de 2006, a Recorrente auferiu dividendos da sua participação na Galp Energia,
no montante total de EUR 29.584.892,52, os quais foram objecto de retenção na fonte a título de IRC
no montante de EUR 2.958.489,25;
v.) A 29 de Setembro de 2006, a Recorrente auferiu de novo dividendos da sua participação na
GALP Energia, no montante total de EUR 275.251.467,75, os quais foram objecto de retenção na fonte
a título de IRC no montante de EUR 27.525.146,78;
vi.) A 20 de Novembro de 2006, a Recorrente apresentou perante o Ministério das Finanças e da
Administração Pública requerimento de restituição das quantias retidas na fonte acima referidas — no
montante total de EUR 30.483.636,03-, invocando a existência de um tratamento discrimina-tório entre
entidades residentes e não residentes, inadmissível à luz do Direito Comunitário;
vii.) O referido requerimento foi indeferido por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais de 23 de Fevereiro de 2007;
viii.) A Recorrente reagiu desse indeferimento, notificado a 12 de Abril de 2007, através da presente
acção administrativa especial, deduzida perante o Douto Tribunal a quo a 6 de Julho de 2007;
ix.) A apresentação da presente acção administrativa especial implicou para a Recorrente custos
adicionais, nomeadamente com os honorários devidos aos seus mandatários pelo respectivo patrocínio,
os quais em Julho de 2007 ascendiam já a EUR 17.500,00;
x.) A 15 de Janeiro de 2009 a Recorrente foi reembolsada da retenção na fonte efectuada aquando
da distribuição de dividendos de 29 de Setembro de 2006, no montante de EUR 27.525.146,78, na
sequência de requerimento apresentado ao abrigo do artigo 89.º do CIRC após completo um período
de detenção ininterrupta de dois anos de uma participação na GALP Energia não inferior a 20% do
respectivo capital social;
B) Além disso, o acórdão do Douto Tribunal a quo enferma de erro de julgamento, ao não enquadrar adequadamente a questão decidenda à luz do Direito Comunitário nem abordar correctamente a
problemática da eliminação da dupla tributação económica e a discriminação concreta invocada pela
Recorrente por referência a entidades residentes colocadas em posição análoga;
C) Em concreto, é inequívoco que o Estado português detém soberania tributária, adveniente
da sua soberania territorial, para tributar em sede de IRC os rendimentos nele obtidos, ainda que por
entidades não residentes - bastando, para o efeito, atentar nos regimes ínsitos nos artigos 4.º, n.ºs 2 e 3,
alínea c), subalínea 3), do CIRC e 10.º da CEDT Portugal/Holanda que consubstanciam uma expressão
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da referida soberania, reflectindo-a sem margem para dúvidas -, podendo por isso livremente optar por
exercer ou não o seu poder tributário sobre os dividendos distribuídos de forma a eliminar ou atenuar
o fenómeno da dupla tributação económica dos lucros distribuídos;
D) Dessa forma, ao contrário do considerado pelo Douto Tribunal a quo, a questão da eliminação da
dupla tributação económica de lucros distribuídos a entidade não residente pode efectivamente ser resolvida pelo Estado português no que diz respeito à tributação que o mesmo faz incidir sobre essa distribuição;
E) A este respeito, ao contrário do considerado pelo Douto Tribunal a quo e na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, mostra-se perfeitamente irrelevante
descortinar qual o tratamento fiscal conferido pela lei fiscal holandesa aos rendimentos em causa, não
tendo a ora Recorrente estribado o direito por si invocado em direito estrangeiro, insurgindo-se antes,
muito clara e directamente, contra a legislação nacional portuguesa, baseando-se para o efeito apenas
no artigo 56.º do TCE;
F) O tratamento discriminatório provocado pelos artigos 14.º, n.º 3, 89.º, 46.º, n.º 1, e 96.º, nºs 2 e
3, do CIRC, com a consequente restrição ao exercício da livre circulação de capitais do artigo 56.º do
TCE não é justificável à luz do artigo 58.º do TCE, ao contrário do considerado pelo Douto Tribunal
a quo, uma vez que:
i.) A situação pela qual uma sociedade portuguesa distribui dividendos à sua accionista portuguesa
é objectiva e inequivocamente comparável à situação na qual essa accionista é, como no presente caso,
uma sociedade residente para efeitos fiscais nos Países Baixos, não sendo essa comparabilidade afastada
pelos distintos regimes de liquidação e pagamento de IRC aplicáveis a residentes e não residentes; e
ii.) Não existe qualquer razão imperiosa de interesse geral, como seja a necessidade de evitar a
fraude e evasão fiscais ou qualquer outra justificação enquadrável na excepção ínsita no artigo 58.º do
TCE, que justifique o referido tratamento discriminatório;
G) Por último, ao contrário do considerado pelo Douto Tribunal a quo, o tratamento discriminatório
em referência também não é passível de ser defendido a coberto do regime excepcional previsto no
artigo 5º, n.º 4, da Directiva n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, desde logo porque
o mesmo não se encontrava já em vigor aquando das retenções efectuadas, mas sobretudo porque o
presente litígio não se reconduz à aferição do cumprimento pelo Estado português da obrigação de
transposição da Directiva n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, antes à admissibilidade, face ao disposto no artigo 56.º do TCE, do regime dos artigos 14.º, n.º 3, 89.º, 46.º, n.º 1, e 96.º,
n.ºs 2 e 3, do CIRC;
H) Por outro lado, o pagamento efectuado à Recorrente a 15 de Janeiro de 2009, no montante
de EUR 27.525.146,79, não devendo ser ignorado por esse Douto Tribunal ad quem, não pode ser
interpretado como determinando a inutilidade parcial superveniente da lide uma vez que não traduz
a integral satisfação das pretensões da Recorrente associadas ao reembolso da retenção resultante da
distribuição de dividendos ocorrida a 29 de Setembro de 2006;
I) Em face do exposto, impõe-se a revogação do acórdão proferido pelo Douto Tribunal a quo,
devendo esse Douto Tribunal ad quem, em conformi-dade com o artigo 149.º do CPTA, decidir o objecto
da causa, reiterando a Recorrente para o efeito nesta sede todo o teor da sua petição inicial, devendo em
conformidade ser anulado o acto de recusa do Ministério das Finanças e da Administração Pública de
restituição das quantias retidas na fonte à Recorrente relativamente aos dividendos distribuídos durante
o ano de 2006, no montante total de EUR 30.483.636,03, por consubstanciar uma violação clara do
artigo 56.º do TCE e do artigo 8.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa;
J) Com efeito, o artigo 56.º, n.º 1, do TCE proíbe todas as restrições aos movimentos de capitais
entre os Estados-membros, vigorando, de acordo com o artigo 8º, n.º 4, da CRP, com prevalência sobre
o Direito interno, sendo certo que o pagamento de dividendos entre sociedades de diferentes Estados-membros da União Europeia configura uma realidade intra-comunitária que como tal se encontra
abrangida pelo TCE, pelo que os mecanismos de eliminação da dupla tributação económica que se
apliquem a tais operações estão também eles sob o âmbito de aplicação do TCE;
K) À luz do CIRC, os dividendos distribuídos por entidade com sede em território português
encontram-se sujeitos a tributação em território nacional quer a entidade beneficiária dos mesmos disponha ou não de sede ou direcção efectiva em Portugal, constatando-se todavia que, no que concerne à
possibilidade de eliminar a dupla tributação económica dos lucros distribuídos, pelas entidades beneficiárias dos rendimentos em causa, o regime aplicável às entidades residentes - previsto nos artigos 46º e
90º do CIRC - é claramente mais vantajoso do que aquele facultado às entidades não residentes - previsto
nos artigos 14.º e 89.º do CIRC;
L) No caso da Recorrente, entidade não residente em Portugal, os artigos 14.º e 89.º do CIRC
não lhe permitem eliminar a dupla tributação económica decorrente da retenção no montante de
EUR 2.958.489,25, efectuada aquando da distribuição de dividendos que a 27 de Julho de 2006 foi
levada a cabo pela GALP Energia;
M) Relativamente à eliminação da dupla tributação económica decorrente da retenção no montante
de EUR 27.525.146,78, efectuada aquando da distribuição de dividendos levada a cabo, a 29 de Setembro
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de 2006, pela GALP Energia, o artigo 89º do CIRC possibilita essa eliminação se a Recorrente mantiver
uma participação mínima de 20% por um período ininterrupto de dois anos e só após esse momento,
sendo certo que só a partir do termo do 3.º mês seguinte ao da apresentação do pedido de reembolso a
efectuar de acordo com o artigo 89.º do CIRC são devidos juros indemnizatórios;
N) Uma sociedade accionista da GALP Energia, residente em Portugal para efeitos de tributação
em sede de IRC, colocada quanto ao mais em posição análoga à da Recorrente, lograria a eliminação
plena da dupla tributação económica inerente às retenções efectuadas até ao fim do 3.º mês imediato
ao da apresentação da declaração de rendimentos correspondente ao exercício de 2006, por força do
disposto nos artigos 46.º, n.º 1, e 96.º, nºs 2 e 3, do CIRC;
O) Constata-se pois que, de acordo com os artigos 14.º, n.º 3, 89.º, 46.º, n.º 1, e 96.º, nºs 2 e 3,
do CIRC, uma hipotética accionista da GALP Energia colocada em posição análoga à da Recorrente
mas residente em Portugal veria eliminada por completo a dupla tributação económica inerente às duas
distribuições de dividendos em causa até 30 de Abril de 2007, enquanto a Recorrente se vê impossibilitada por completo de eliminar a dupla tributação económica decorrente da primeira distribuição de
dividendos do ano de 2006 e, relativamente à segunda, se viu forçada a aguardar até final de 2008 para
que tal pudesse suceder - sendo-lhe para tal ademais exigida a manutenção até lá de uma participação
superior a 20% - nem sequer sendo compensada por essa indisponibilidade mediante o pagamento de
juros indemnizatórios;
P) Pelo que o tratamento fiscal concedido pelos artigos 14.º, n.º 3, e 89.º do CIRC aos dividendos distribuídos por sociedades portuguesas a sociedades residentes noutros Estados-membros, por
contraposição àquele determinado pelos artigos 46.º, n.º 1, e 96.º, n.ºs 2 e 3, do CIRC aos dividen-dos
distribuídos por sociedades portuguesas a sociedades residentes em Portugal consubstancia assim uma
restrição inadmissível às liberdades fundamentais previstas no TCE, na medida em que traduz um
tratamento desigual dos nacionais de outros Estados-membros, mais desvantajoso para estes;
Q) A par da anulação do acto de recusa do Ministério das Finanças e da Administração Pública
que está na origem dos presentes autos, deverá a referida entidade ser desde logo condenada à prática
do acto administrativo legalmente devido, de deferimento do pedido de reembolso apresentado pela
Recorrente e concomitante pagamento à mesma do montante de EUR 30.483.636,03, deduzido da
parte do montante de EUR 27.525.146,79 reembolsado a 15 de Janeiro de 2009 que em observância do
disposto no artigo 785.º do CC deva ser imputada a essa restituição, acrescido de juros indemnizatórios
a computar desde 28 de Fevereiro de 2007 sobre os montantes sucessivamente em dívida;
R) A obrigação de reintegração plena da ordem jurídica violada, que resultará da anulação do acto de
indeferimento em referência por parte desse Douto Tribunal ad quem, implicará ainda a indemnização da
Recorrente pelos encargos suportados com o necessário patrocínio judicial da acção administrativa especial
acima referenciada, incluindo com a interposição e subsequente tramitação do presente recurso jurisdicional, impondo-se a condenação do Ministério das Finanças e da Administração Pública em conformidade;
S) A jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias relativamente à interpretação
dos artigos 63.º e 65.º do TFUE (ex-artigos 56.º e 58.º do TCE) - designadamente Acórdãos Verkooijen
(Processo C-35/98), Lankhorst (Processo C-324/00), Bosal Holdings (Processo C-168/01), Saint Gobain
(Processo C-307/97), Nico las Decker (Processo C-120/95), Manninen (Processo C-319/02), ACT 4
(Processo C-37%104), Fli (Processo C-446/04), Denkavit II (Processo C-170/05), Amurta (Processo
C-379/05) e Comissão/Itália (Processo C-540/07) — reveste inteira aplicação no caso sub judice, determinando a conclusão de que os artigos 63.º e 65.º do TFUE (ex-artigos 56.º e 58.º do TCE) se opõem
ao regime ínsito nos artigos 14.º, n.º 3, 89.º, 46.º, n.º 1, e 96.º, n.os 2 e 3, do CIRC;
T) Não obstante, caso esse Douto Tribunal tenha dúvidas quanto à desconformidade do regime
ínsito nos artigos 14.º, n.º 3, 89.º, 46.º, n.º 1, e 96.º, nºs 2 e 3, do CIRC com os artigos 63.º e 65.º do
TFUE (ex-artigos 56.º e 58.º do TCE), estando em causa uma questão de interpretação de Direito Comunitário primário que assume decisiva relevância para a questão sub judice, deverá suspender a presente
instância e submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao abrigo do disposto no artigo 267.º
do TFUE (ex-artigo 234.º do TCE) a seguinte questão prejudicial:
“Os artigos 63.º e 65º do TFUE (ex-artigos 56º e 58º do TCE) opõem-se à legislação de um Estado-membro, como a dos artigos 46.º, n.º 1, 96.º, n.º 2 e 3, 14.º, n.º 3, e 89.º do CIRC, que, no âmbito da
eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos, muito embora respeitando a Directiva
n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, não permite às sociedades accionistas residentes
noutro Estado-membro obter o reembolso do imposto retido na fonte nas mesmas circunstâncias que as
sociedades accionistas residentes em Portugal, exigindo para o efeito um período mínimo de detenção
maior e uma participação social mínima mais relevante, tornando mais morosa ou inviabilizando a
eliminação da dupla tributação económica?”
Nestes termos, e nos demais de Direito que V. Ex.as doutamente suprirão, requer-se a esse Douto
Tribunal ad quem a revogação do acórdão recorrido, substituindo-o por acórdão que julgue totalmente
procedentes, por provadas, as pretensões formuladas pela Recorrente no âmbito da sua petição inicial,
bem como no âmbito do seu requerimento de 28 de Janeiro de 2009.
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Havendo dúvidas quanto à interpretação a dar aos artigos 63.º e 65.º do TFUE (ex-artigos 56.º
e 58º do TCE), requer-se a esse Douto Tribunal ad quem que proceda ao reenvio prejudicial para o
Tribunal de Justiça da União Europeia da questão acima formulada, em conformidade com o disposto
no artigo 267º do TFUE (ex- artigo 234º do TCE).
Mais requer a esse Douto Tribunal ad quem que, na medida da procedência do presente recurso
jurisdicional, condene o Ministério das Finanças e da administração Publica no pagamento de custas
de parte, devendo a procuradoria ser arbitrada por esse douto tribunal nos termos do artigo 41º, nº1,
do Código das Custas judiciais.
II. O recorrido – Ministério das Finanças e da Administração Publica – contra alegou para defender
a manutenção do julgado, por não se verificarem os vícios alegados.
III. O MºPº não emitiu parecer nos termos dos artigos 9º, n.º 2 e 146º, n.º 1 do CPTA.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
a) Por requerimento entrado em 27.11.2006 no Sec. De Apoio Gabinete do Director Geral e dirigido
ao Exmo Ministro de Estado e das Finanças a ora autora veio peticionar que os dividendos pagos pela
GALP Energia, que venham a ocorrer a partir de 27.1.2007, seja reconhecido o direito à dispensa de
retenção na fonte de IRC e que lhe seja reconhecido o direito a ser reembolsada das retenções na fonte
já efectuadas nos dividendos recebidos em 27.7.2006, do dividendo de € 29.584.892,52 na retenção
de € 2.958.489,25 e em 29.9.2006, do dividendo de € 275.251.467,75 na retenção de € 27.525.146,78,
por lhe parecer que tal retenção deveria ter sido dispensada, ainda que com carácter excepcional, no
Acordo Especial entre AE, BV e o Governo Português, em conjugação com as também excepcionais
características de Acordo, nomeadamente a verificação prévia e objectiva da duração da participação
no capital da GALP Energia, por período superior a 1 ano ou mesmo 2 anos — cfr. requerimento de
três páginas do processo instrutor, as quais não se mostram numeradas;
b) No âmbito deste procedimento, a AT juntou ao mesmo os prints relativos à ora autora onde é
informado que a mesma tem a morada ou sede na Holanda, que é um contribuinte não residente e que
não tem representante, - cfr. o mesmo processo instrutor;
c) Aquele requerimento da ora autora foi informado pelo Chefe de Divisão em substituição, da
Direcção de Serviços das Relações Internacionais, onde foi proposto que o mesmo fosse indeferido na
sua totalidade, quer quanto aos dividendos a atribuir em 2007, quer quanto à restituição das retenções
relativas aos dividendos já atribuídos em 2006, com os seguintes fundamentos:
1- Que as normas dos art.ºs 14.º e 46.º do CIRC tratam duas realidades distintas: assim enquanto
aquela primeira se reporta a uma entidade não residente e a quem são distribuídos os dividendos por
entidade residente, sendo neste caso esta entidade beneficiária apenas tributada em Portugal por esses
rendimentos aqui obtidos, já no segundo caso se trata de uma dedução à matéria colectável em que a
entidade que ficou dispensada da retenção na fonte é aqui residente e como tal, está sujeita à tributação
em Portugal, onde todos os seus rendimentos irão ser tributados, incluindo os relativos aos dividendos,
sendo que esta norma apenas visa evitar a dupla tributação económica;
2 - Que não têm de ser iguais os pressupostos da atribuição da isenção de tributação em função de
uma situação de não residência da de dispensa de retenção na fonte numa situação de residência fiscal
e, consequentemente, sujeição a tributação pela totalidade dos rendimentos - cfr. mesmo processo;
d) Em tal informação, pelo Exmo Director-Geral foi aposto o seu parecer de concordância nos
seguintes termos:
“Com a minha concordância à consideração de SESEAF, ressalvando que com a entrada em
vigor da Lei n.º 53-A/2006, de 25 de Dez. (OE-2007), a participação nesse capital social passou para
15%, mantendo-se as restantes condições, a que o Exmo SEAE apôs o seu despacho de Concordo, em
23.2.2007 - cfr. mesmo processo”
e) O despacho supra foi notificado à ora autora pelo ofício 8020, datado de 09.04.2007 - cfr.
mesmo processo;
f) A petição inicial da presente acção administrativa especial deu entrada neste TCAS em
06.07.2007- cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos presentes autos;
g) Por declarações dos Bancos Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos, SA, Santander Totta, SA,
Popular Português, SA, e Millennium BCP, durante o ano de 2006, a ora autora movimentou as acções
que detinha, representativas do capital social da GALP Energia, nos termos descritos nos respectivos
quadros nelas enumerados e que aqui se dão por reproduzidos - cfr. docs. de fls. 70 a 78 dos autos;
h) A ora autora adquiriu em 07.12.2005, 23.663.875 acções representativas de 14,268% do capital
social da GALP Energia, e em 28.12.2005 adquiriu a participação detida pela Portgás, correspondente
a 72.905 acções, ficando assim a ser titular do total de 14,312% do capital social da mesma, percentagem que passou a partir de 29.3.2006 a ser de 13,312%, em 06.09.2006 igualmente de 13,312%,
em 18.09.2006 de 31,612%, em 29.09.2006 igualmente de 31,612%, em 23.10.2006 igualmente de
31,612%, em 30.10.2006 de 33,34%, 01.11.2006 igualmente de 33,34%, em 5.12.2006 igualmente de
33,34% e em 05.01.2007 igualmente de 33,34% - cfr. doc. de fls. 80 a 82 dos autos;
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i) A ora autora veio a requerer em 29.09.2008, ao abrigo do disposto no art.º 89.º do CIRC, por
deter ininterruptamente, durante dois anos, uma participação na GALP Energia, não inferior a 20% do
respectivo capital social, o reembolso da retenção na fonte de € 27.525.146,78, relativo aos dividendos
atribuídos em 29.9.2006, entre outros, o que lhe foi deferido, tendo aquele sido pago em 05.01.2009 — cfr.
docs. de fls. 280 a 317 dos autos.
VI. Conforme resulta das conclusões das alegações, a decisão a proferir no recurso envolvia a
interpretação de normas de direito comunitário, tendo mesmo a recorrente solicitado reenvio prejudicial
para o TJUE (v. fls. 484/485), com a colocação da seguinte questão:
“Os artigos 63.º e 65º do TFUE (ex-artigos 56º e 58º do TCE) opõem-se à legislação de um Estado-membro, como a dos artigos 46.º, n.º 1, 96.º, n.º 2 e 3, 14.º, n.º 3, e 89.º do CIRC, que, no âmbito da
eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos, muito embora respeitando a Directiva
n.º 90/435/CEE, do Conselho, de 23 de Julho de 1990, não permite às sociedades accionistas residentes
noutro Estado-membro obter o reembolso do imposto retido na fonte nas mesmas circunstâncias que as
sociedades accionistas residentes em Portugal, exigindo para o efeito um período mínimo de detenção
maior e uma participação social mínima mais relevante, tornando mais morosa ou inviabilizando a
eliminação da dupla tributação económica?”
VII. Por Despacho de 18 de Junho de 2012, proferido no Processo n.º C-38/11, o TJUE veio a
responder àquela questão nos seguintes termos:
1) Os artigos 63.º TFUE e 65.º TFUE opõem se à legislação de um Estado Membro, como a que
está em causa no processo principal, que não permite a uma sociedade residente noutro Estado Membro
que detém, numa sociedade residente em Portugal, uma participação superior a 10%, mas inferior a 20%,
obter a isenção do imposto retido na fonte sobre as distribuições de dividendos efetuadas pela sociedade
residente em Portugal e sujeita assim esses dividendos à dupla tributação económica, ao passo que, quando
os dividendos são distribuídos às sociedades acionistas residentes em Portugal e que detêm o mesmo tipo
de participação, essa dupla tributação económica dos dividendos é evitada. Quando um Estado-Membro
invoca uma convenção destinada a evitar a dupla tributação celebrada com outro Estado-Membro, cabe
ao órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa convenção e, sendo
caso disso, verificar se esta permite neutralizar os efeitos da restrição à livre circulação de capitais.
2) Os artigos 49.º TFUE e 54.º TFUE opõem se à legislação de um Estado Membro, como a que
está em causa no processo principal, que permite que uma sociedade residente noutro Estado Membro
que detém, numa sociedade residente em Portugal, uma participação superior a 20% obtenha o reembolso
do imposto retido na fonte sobre as distribuições de dividendos efetuadas pela sociedade residente em
Portugal unicamente se tiver detido essa participação de modo ininterrupto durante dois anos, tornando
assim mais morosa a eliminação da dupla tributação económica relativamente às sociedades acionistas
residentes em Portugal que detêm o mesmo tipo de participação. Quando um Estado-Membro invoca
uma convenção destinada a evitar a dupla tributação celebrada com outro Estado-Membro, cabe ao
órgão jurisdicional nacional determinar se há que tomar em consideração essa convenção e, sendo caso
disso, verificar se esta permite neutralizar os efeitos da restrição à liberdade de estabelecimento.
VIII. Havendo que decidir ainda se a Convenção de Dupla Tributação celebrada entre Portugal e o
Reino dos Países Baixos permite ou não neutralizar os efeitos da restrição à livre circulação de capitais
ou à liberdade de estabelecimento a que se refere o citado Despacho, foram as partes notificadas para
se pronunciarem sobre esta questão.
Respondeu o recorrido invocando, em resumo, a seguinte argumen-tação:
A referida Convenção vigora na ordem jurídica portuguesa, por força do artº 8º, n.º 2 da CRP.
De acordo com ao artºs 10º e 24º da mesma Convenção, os Países Baixos ao tributarem os residentes, podem incluir na base sobre a qual os impostos incidem, os elementos do rendimento ou capital
que, de acordo com o disposto na Convenção, podem ser tributados em Portugal.
Os Países Baixos concedem uma dedução do imposto até ao equivalente pago em Portugal.
Ora, assim sendo, a entidade residente na Holanda - caso da recorrente – pode aí deduzir o montante do imposto pago em Portugal, assim se neutralizando os efeitos da restrição à livre circulação de
capitais e à liberdade de estabelecimento.
Diferente entendimento manifestou a recorrente, louvando-se na seguinte argumentação:
Os dividendos obtidos de participações como a detida pela recorrente na GALP Energia SGPS,
beneficiam nos Países Baixos de um regime de exclusão da base tributável nos termos do qual não
sofrem tributação nesse país, não existindo, por outro lado, crédito do imposto suportado no Estado da
fonte, a menos que esse Estado seja formalmente considerado pela legislação fiscal neerlandesa como
país em vias de desenvolvimento, o que não é o caso de Portugal.
Deste modo, atento o regime de isenção de tributação de dividendos que vigora no direito interno
neerlandês, regime aplicável aos dividendos auferidos pela ora recorrente em 27 de Julho e 29 de Setembro de 2006, decorrentes da sua participação na GALP Energia, SGPS, o imposto português retido
na fonte não pôde ser creditado contra o imposto neerlandês devido pela recorrente.
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Pelo que ficou dito, a aplicação da CEDT Portugal/Países não permitiu neutralizar o tratamento
discriminatório a que se refere o Despacho supra do TJUE.
Vejamos então qual destes entendimentos é de seguir.
IX. Para se poder dar cumprimento ao Despacho do TJUE importa apurar, se, efectivamente, a
Convenção de Dupla Tributação celebrada entre Portugal e os Países Baixos permite neutralizar os efeitos
da restrição à livre circulação de capitais ou à liberdade de estabelecimento. O que, por outras palavras,
quer dizer se o valor do imposto retido em Portugal poderia vir a ser recuperado nos Países Baixos.
Ora, a ser correcto o afirmado pela recorrente, desde logo se vê que a Convenção não permitia a
recuperação daquele valor. Na verdade, estando o valor retido em Portugal isento nos Países Baixos,
não constitui aí base tributável de imposto sobre o rendimento/capitais, pelo que não haveria lugar a
crédito de imposto.
E, assim não haveria possibilidade de recuperar o imposto retido em Portugal.
Porém, para se poder chegar a esta conclusão há que apurar factos, nomeadamente, saber se tais
dividendos foram ou não declarados nos Países Baixos. Por outro lado, há que trazer aos autos as normas legais que a recorrente refere como vigentes nos Países Baixos (e que este STA poderia adquirir
oficiosamente se fosse a única matéria relevante para os autos).
Deste modo, impõe-se a revogação da decisão recorrida, com a baixa dos autos tendo em vista a
aquisição das normas legais aplicáveis e ampliação da matéria de facto pertinente, a fim de se confirmar
ou não o alegado pela recorrente.
É certo que de acordo com o artº 348º do Código Civil àquele que invocar direito estrangeiro
compete fazer prova da sua existência e conteúdo, sem prejuízo de o tribunal, oficiosamente, obter o
respectivo conhecimento. Assim, parece que este STA poderia ultrapassar esta questão, sem necessidade
da baixa dos autos. Porém, não é isenta de dúvidas a questão de saber se o direito estrangeiro pode ser
tratado como questão de facto, ou mera questão de direito, ou ainda saber se para a parte que o invoca
resulta um verdadeiro e próprio ónus da prova (Sobre esta questão v. Geraldo da Cruz Almeida – O ónus
da prova em direito internacional privado, ROA, 53º (1993), págs.264 e segs.).
Propendemos para que esta questão seja tratada como questão de facto, e, deste modo, conhecendo
este STA apenas de direito, terão os autos de baixar ao tribunal recorrido para conhecimento da mesma.
X. Nestes termos e pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revogando-se a decisão
recorrida e ordenando-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para os efeitos acima indicados.
Custas pelo recorrido.
Lisboa, 28 de novembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Isabel Marques da Silva.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
IMT. Isenção. Revenda. Permuta.
Sumário:
I — As normas que regulam a isenção de imposto, na medida em que contrariam os
princípios da generalidade e da igualdade da tributação, são insusceptíveis de
aplicação a casos que não tenham sido expressamente contemplados no benefício
concedido, devendo ser objecto de interpretação estrita ou declarativa.
II — Para efeitos da isenção prevista no artº 7º, n.º 1 do CIMT não assume qualquer
relevo a troca ou permuta de bens, sendo apenas de considerar a revenda no seu
sentido técnico-jurídico.
III — Constitui troca ou permuta o contrato cujo núcleo essencial consiste na prestação
de um imóvel por outro, pese embora se constate a existência de uma compensação
em dinheiro que não é, pela sua importância, o objecto principal do contrato,
funcionando apenas como complemento pecuniário da prestação principal.
Processo n.º 529/12-30.
Recorrente: Construtora Gala — Sociedade Construções Civis, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1 – Construtora Gala – Sociedade Construções Civis, Lda, com os demais sinais dos autos, vem
recorrer para este Tribunal da decisão do Tribunal Tributário de Lisboa de 27 de Dezembro de 2011,
que julgou improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra as liquidações de IMT e de
coimas no valor de 47.256,46 e 2.340,00 respectivamente.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. O negócio em apreço consubstancia, fundamentalmente, uma compra e venda, pois verificam-se todos os elementos que definem o correspondente contrato regido pelos artº 874º e seguintes do CC,
nomeadamente o pagamento do preço acordado, valorizado, e recebido, dinheiro, e a entrega da coisa.
2. Deste modo, a impugnante revendeu a coisa e agiu na esfera de aplicação do disposto no
artigo 7º do CIMT:
3. Nesta conformidade, decidindo em contrário, a sentença sindicada violou as citadas normas legais.»
2 – A Fazenda Publica não contra alegou.
3 – O Exmº Procurador-geral Adjunto emitiu parecer com a seguinte fundamentação:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada
a fls. 81/86, em 27 de Dezembro de 2011.
A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial deduzida da liquidação de IMT,
no entendimento de que a isenção obtida ao abrigo do artigo 7º/1 do CIMT caducou nos termos do
estatuído no artigo 11º/5 do mesmo código, uma vez que o prédio não foi revendido no prazo de 3 anos
mas sim permutado.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 93/94, que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 690º/1 do CPC, e que aqui
se dão por inteiramente reproduzidas.
Não houve contra-alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 7º/1 do CIMT são isentas de IMT a aquisições de prédios para
revenda, verificados os pressupostos ali referidos.
Os benefícios fiscais, entre os quais a isenção de tributação, são, por natureza, de carácter excepcional, pois encerram uma derrogação aos princípios gerais que presidem à tributação, visto que,
de certo modo, derrogam os princípios da capacidade contributiva, da generalidade e da igualdade da
tributação e apenas encontram justificação na tutela de interesses públicos constitucionalmente relevantes, superiores aos da própria tributação, sejam de carácter político, económico, social ou cultural
(Manual de Direito Fiscal, 11ª edição com adenda, 2000, páginas 323/326, Nuno de Sá Gomes).
Tendo em conta a sua natureza excepcional, os preceitos que estabelecem isenções devem ser
interpretados restritivamente (Neste sentido acórdãos do STA, de 28 de Janeiro de 2009, proferido no
recurso n.º 0642/08 e de 7 de Março de 2012, proferido no recurso n.º 0642/08 e de 7 de Março de
2012, proferido no recurso n.º 01141/11, disponíveis no sitio da internet www.dgsi.pt).
Como se refere nos acórdãos citados em nota de rodapé “revender é vender de novo, ou vender o
que se tinha comprado, ainda que sem aquele propósito, e toma-se por demais evidente que só através da
venda se opera a revenda, e não mediante simples troca ou permuta dos bens originariamente adquiridos”.
O elemento característico do contrato de permuta ou troca é a ausência de qualquer objecto
monetário que no contrato desempenhe a função de meio pagamento, isto é, na ausência de qualquer
objecto que possa ser qualificado como preço (acórdão do STJ, de 25 de Março de 2010, proferido no
recurso n.º 2688/07, disponível no sítio da internet www.dgsi.pt).
Ora, como resulta do probatório a recorrente, por escritura de 31 de Janeiro de 2007, deu o imóvel, ou melhor os 180/200 avos do imóvel, adquirido com isenção de IMT ao abrigo do disposto no
artigo 7º/l do CIMT, e avaliado de comum acordo em € 800.000,00, à sociedade TIJOIMO, tendo esta
dado em troca uma fracção autónoma avaliada de comum acordo em € 423.978,21 e, ainda o montante
pecuniário de €376.021,79.
Tal contrato consubstancia uma permuta e como tal foi considerado pelos outorgantes.
Não sendo a permuta uma revenda, nos termos e para os feitos do disposto no artigo 11º/5 do
CIMT, caducou a isenção do IMT, pelo que a liquidação sindicada tem pleno apoio legal.
A sentença recorrida fez, pois, uma correcta interpretação e aplicação da lei à factualidade apurada,
pelo que não merece censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso e manter-se a sentença na ordem jurídica.»
4 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
5 – Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
1. A ora impugnante é uma sociedade por quotas que iniciou a sua actividade em 16 de Dezembro
de 1991 e se encontra enquadrada na CAE n.º 045211 “construção de edifícios”, encontrando-se sujeita
a IRC no regime simplificado e isenta de IVA (cf. fls. 38-39 do PAT).
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2. Por escritura pública outorgada em 22 de Setembro de 2006 a ora impugnante adquiriu 180/200
avos do prédio urbano sito no Campo 28 de Maio, n.º 70 a 76 (antiga Estrada do Campo Grande), na
freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa, descrito na 2ª conservatória do registo predial de
Lisboa sob o n.º 863 da freguesia do Campo Grande e inscrito na respectiva matriz predial sob o n.º 15
pelo valor de EUR 720.000,00 (cf. cópia da escritura pública a fls. x dos autos e 53-64 do PAT).
3. A aquisição melhor identificada no ponto anterior ficou isenta de IMT uma vez que a impugnante declarou na escritura pública que o imóvel se destinava a revenda (cf. cópia da escritura pública
a fls. x dos autos e 53-64 do PAT).
4. Por escritura pública outorgada em 31 de Janeiro de 2007 a ora impugnante celebrou um contrato
de permuta com “TIJOIMO — Compra e Venda de Imóveis, S.A.” nos termos do qual a impugnante
deu à TIJOIMO 180/200 avos do prédio melhor identificado no ponto 2 e avaliado de comum acordo
em EUR 800.000,00, tendo em contrapartida recebido o montante pecuniário de EUR 376.021,79 e a
fracção autónoma designada pela letra “G”, correspondente ao 3º andar direito destinado a habitação,
com a arrecadação n.º 6 no 9º andar e os estacionamentos n.ºs 7 e 13 na 4ª cave do prédio urbano sito na
Estrada da Luz nºs 96 a 96-C da freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, descrito na 5ª conservatória
do registo predial de Lisboa sob o n.º 2.618 avaliado de comum acordo em EUR 423.978,21 perfazendo
ambas as prestações o montante global de EUR 800.000,00 (cf. cópia da escritura a fls. 47-52 do PAT).
5. Em 17 de Maio de 2007 foi exarado despacho pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 8
determinando a caducidade do direito à isenção de IMT (cf. despacho a fls. 6-7 dos autos e 9-10 do PAT).
6. Em 11 de Junho de 2007 foi efectuada a liquidação de IMT no montante de EUR 46.800,00
e correspondentes juros compensatórios no montante de EUR 456,46 referente à aquisição do imóvel melhor identificado no ponto 2 constando da respectiva fundamentação, cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido, que “a aquisição, à data, beneficiou de isenção de imposto de IMT nos
termos do art. 7.º do CIMT, por destinar o prédio a revenda, contudo por ter permutado em 2007/01/31
os 180/200 avos indivisos do referido prédio veio requerer em 2007/05/22 o pagamento do imposto
devido, em virtude de ter dado destino diferente dentro do prazo previsto dos 3 anos” (cf. liquidação a
fls. 11-12 dos autos e 5-6 do PAT).
7. Em 11 de Junho de 2007 a ora impugnante procedeu ao pagamento do montante de EUR 47.256,46
devido pela liquidação de IMT e correspondentes juros compensatórios (cf. comprovativo de pagamento
a fls.11 dos autos e fls. 65-66 do PAT).
8. A petição inicial da presente impugnação deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 8 em
25 de Junho de 2007 (cf. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).
6- Do mérito do recurso
Tanto quanto resulta das conclusões do presente recurso a questão trazida à apreciação deste Supremo Tribunal é a de saber se, em face da natureza jurídica do contrato (escritura pública de permuta
outorgada em 31/1/2007) celebrado entre recorrente e a sociedade Tijoimo, o mesmo configura uma
revenda para efeitos da isenção prevista no artº 7º, n.º 1 do CIMT.
A sentença recorrida considerou que “… que só a revenda assume relevância para efeitos de
isenção do IMT, não relevando para o efeito a troca ou a permuta, ainda que parcial, motivo pelo qual
improcede a alegada violação do disposto no art. 7 do CIMT”.
Inconformada com esta decisão, a recorrente sustenta que o negócio em causa se consubstancia numa
verdadeira compra e venda (revenda) devendo beneficiar da isenção prevista no nº1 do artº 7º do CMIT.
6.1 Vejamos, pois, e antes de mais, o quadro legal aplicável.
Dispõe o artº 7º, n.º 1 do CIMT o seguinte: “são isentas do IMT as aquisições de prédios para revenda, nos termos do número seguinte, desde que se verifique ter sido apresentada antes da aquisição a declaração prevista no artigo 112.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)
ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 109.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC), consoante o caso, relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios para revenda”.
Por sua vez o n.º 2 do referido normativo estabelece que a “isenção prevista no número anterior
não prejudica a liquidação e pagamento do imposto, nos termos gerais, salvo se se reconhecer que o
adquirente exerce normal e habitualmente a actividade de comprador de prédios para revenda”.
E o seu numero 3 dispõe que “para efeitos do disposto na parte final do número anterior, considera-se que o sujeito passivo exerce normal e habitualmente a actividade quando comprove o seu exercício
no ano anterior mediante certidão passada pelo serviço de finanças competente, devendo constar sempre daquela certidão se, no ano anterior, foi adquirido para revenda ou revendido algum prédio antes
adquirido para esse fim”.
Importará por outro lado apontar, no que respeita à caducidade da isenção, que o artº 11º, n.º 5
do CIMT estatui que “a aquisição a que se refere o artigo 7.º deixará de beneficiar de isenção logo que
se verifique que aos prédios adquiridos para revenda foi dado destino diferente ou que os mesmos não
foram revendidos dentro do prazo de três anos ou o foram novamente para revenda”.
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Ora a questão que nos ocupa é precisamente a de saber se o contrato celebrado entre a recorrente
e a sociedade Tijoimo configura uma revenda para o efeito de obstar à caducidade da isenção de sisa
prevista nesta norma.
A sentença recorrida louvando-se na fundamentação do Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 28.01.2009 proferido no processo n.º 0642/08, e considerando que os preceitos que estabelecem isenções devem ser interpretados restritivamente, concluiu que só através da venda se opera a
revenda, e não mediante a simples troca ou permuta dos bens originariamente adquiridos.
A nosso ver esta decisão não merece censura, sendo de confirmar o entendimento acolhido, que,
aliás, tem o apoio da doutrina e da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo.
A isenção pela aquisição de prédios para revenda fundamenta-se na circunstância de tais prédios,
destinados a integrar o activo permutável da empresa adquirente, constituírem “mercadorias” da respectiva actividade. Assim a isenção tem como fim último afastar elevados encargos financeiros que,
não obstante serem custos dedutíveis para efeitos de determinação do rendimento sujeito a imposto,
tenderiam a repercutir-se no preço final da venda dos bens imóveis (Cf. J. Silvério Mateus /L. Corvelo
de Freitas, Os Impostos sobre o Património. O Imposto do Selo: Anotados e Comentados, Lisboa,
Engifisco, 2005, p. 385)»
A lei estabelece um conjunto de pressupostos do regime de isenção em IMT dos prédios adquiridos para revenda que constituem mecanismos preventivos da sua utilização abusiva e da prática de
operações de fraude fiscal.
Assim só podem beneficiar desta isenção as empresas que estejam colectadas para efeitos do IRS
ou do IRC na actividade de compra de prédios para revenda (artº 7º n.º 1).
O regime de isenção aplica-se exclusivamente aos prédios adquiridos para revenda pelas empresas,
não se aplicando a prédios adquiridos para outros fins e posteriormente afectos ao activo permutável.
Para se aplicar a isenção deve constar do próprio contrato que o prédio adquirido se destina a revenda.
A revenda deve ser efectuada no prazo máximo de três anos (artº 11º, n.º 5), sendo que o conceito
de revenda pressupõe a transmissão da propriedade do imóvel através do contrato de compra e venda (1).
Finalmente a revenda efectuada naquele prazo não pode ter como finalidade nova revenda (artº 11º,
n.º 5).
Uma correcta abordagem da questão decidenda supõe que se faça uma breve referência à interpretação das normas de benefícios e de isenção de tributação.
Com efeito os benefícios fiscais, entre os quais a isenção de tributação, são, por natureza, de carácter
excepcional, pois encerram uma derrogação aos princípios gerais que presidem à tributação, visto que,
de certo modo, derrogam os princípios da capacidade contributiva, da generalidade e da igualdade da
tributação e apenas encontram justificação na tutela de interesses públicos constitucionalmente relevantes, superiores aos da própria tributação, sejam de carácter político, económico, social ou cultural
(Manual de Direito Fiscal, 11ª edição com adenda, 2000, páginas 323/326, Nuno de Sá Gomes, citado
no parecer do Exmº Procurador-Geral Adjunto)
As normas de benefícios fiscais merecem assim tratamento autónomo porque são normas anti-sistemáticas por definição, estando em tensão permanente com o princípio da capacidade contributiva,
que derrogam como padrão na repartição do imposto (2).
E é essa circunstância que legitima que se sustente quanto a elas um princípio de interpretação
estrita ou declarativa (strict interpretation), fundado precisamente na sua natureza excepcional ou
anti-sistemática.
Daí que se entenda que, a isenção de imposto, na medida em que contraria os princípios da
generalidade e da igualdade da tributação, é insusceptível de aplicação a casos que não tenham sido
expressamente contemplados no benefício concedido.
Assim, numa interpretação estrita do preceito (artº 11º, n.º 5 do CIMT) há-de entender-se que, no
caso da isenção de prédios adquiridos para revenda, a Lei exige, sem mais, a efectivação da revenda
como pressuposto essencial da isenção, sem equiparar a ela qualquer outro tipo de acto ou contrato.
Este tem sido também o entendimento tradicional da nossa jurisprudência no âmbito do Código
do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, cujo regime é, neste aspecto, muito semelhante ao regime do CIMT – cf. Acórdãos de 6/3/1985, rec. n.º 2732, de 19.06.1985,
recurso n.º 002841, de 13.10.1993, rec.º n.º 15334, de 28.01.2008, rec. n.º 642/08 e de 07.03.2012,
recurso 01141/11.
Como se exarou no Ac. de 13.10.1993, acima citado (publicado no Apêndice ao DR, de 20/5/1996,
pp. 3279 a 3282) «perante o texto da lei aplicável e o intuito legal de, com a concessão desta isenção,
se evitar a tributação sucessiva, em imposto de sisa dos mesmos bens, num curto período de tempo,
não será de concluir que o legislador disse menos do que pretendia, mas antes é de reconhecer que os
termos utilizados traduzem a vontade ali inequivocamente expressa, no sentido de só relevar, para o
efeito aí assinalado, o acto de «revenda» do prédio em causa».
E ainda a propósito do conceito de revenda se disse também no supra citado Ac 1141/11 que “revender é vender de novo, ou vender o que se tinha comprado, ainda que sem aquele propósito, e torna-se
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por demais evidente que só através da venda se opera a revenda, e não…mediante simples troca ou
permuta dos bens originariamente adquiridos (…) Sendo assim só a revenda assume relevância para
efeitos de isenção de sisa, não a tendo a troca ou a permuta” (Acórdãos Doutrinais, n.º 257, pág. 644).
Neste sentido, se vem pronunciando, de igual modo, a doutrina.
Assim Francisco Pinto Fernandes e José Cardoso dos Santos, Código da Sisa e do Imposto sobre as
Sucessões e Doações, edição da Imprensa Nacional, volume I, pag. 371, J. Silvério Mateus /L. Corvelo
de Freitas, ob. citada pag. 386, e José Maria Fernandes Pires, ob. citada, pags. 422-423.
Não vemos, nem o recorrente as alega, razões válidas para divergir deste entendimento.
6.2 Ponto é saber se, no caso vertente, o contrato celebrado entre a recorrente e a sociedade Tijoimo
configura uma revenda, como se defende na alegação de recurso.
Alega a recorrente que o negócio em apreço consubstancia, fundamentalmente, uma compra
e venda, pois verificam-se todos os elementos que definem o correspondente contrato regido pelos
artº 874º e seguintes do CC, nomeadamente o pagamento do preço acordado, valorizado, e recebido,
dinheiro, e a entrega da coisa.
Esta argumentação não pode, no entanto, obter provimento, como abaixo se demonstrará.
Em primeiro lugar cumpre dar nota que resulta do probatório que a recorrente, por escritura de 31
de Janeiro de 2007, celebrou um contrato de permuta com a TIJOIMO –Compra e Venda de Imóveis, SA,
nos termos do qual deu 180/200 avos do imóvel, adquirido com isenção de IMT ao abrigo do disposto
no artigo 7º/l do CIMT, e avaliado de comum acordo em € 800.000,00, à sociedade TIJOIMO, tendo
esta dado em troca uma fracção autónoma avaliada de comum acordo em € 423.978,21 e, ainda o
montante pecuniário de €376.021,79.
Ora, como atentamente recorda o Ministério Público neste Supremo Tribunal, tal contrato consubstancia efectivamente uma permuta e como tal foi considerado pelos outorgantes – vide escritura
a fls. 47 dos autos apensos.
Com efeito a troca ou permuta é um contrato inominado cujo núcleo essencial consiste na prestação de uma coisa por outra.
Existe permuta quando há equivalência entre o valor dos bens imóveis a trocar, mas existe ainda
permuta quando, para acerto de diferenças de valor, haja necessidade de compensação monetária,
salvo se a soma em dinheiro constituir a prestação principal ou o elemento proeminente do contrato (3).
No caso subjudice o valor atribuído por ambas as partes à entrega em espécie (423.9878,21€) é
superior ao remanescente pago em numerário (376.021,79 €).
Assim a existência de uma compensação em dinheiro não é, pela sua importância, o objecto
principal do contrato, funcionando apenas como complemento pecuniário da prestação principal que
é, afinal, a troca de um imóvel por outro.
O que corrobora a natureza do contrato celebrado entre a recorrente e a TIJOIMO como sendo
um contrato de permuta.
Em suma há-de concluir-se que, constituindo o contrato celebrado entre a recorrente e a sociedade Tijoimo uma permuta, e não configurando a permuta uma revenda, numa interpretação estrita do
disposto no artigo 11º/5 do CIMT, forçoso é inferir que caducou a isenção do IMT, pelo que a sentença
recorrida, que decidiu neste pendor, não merece censura.
8. Decisão:
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, 28 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão
Lopes.
(1) Cf, neste sentido, e quanto aos pressupostos da isenção, José Maria Fernandes Pires, Lições de Impostos sobre o
Património e do Selo, pags. 420 e segs.
(2) Vide Sérgio Vasques, Manual de Direito Fiscal, pag. 312.
(3) Neste sentido cf. Parecer da Procuradoria-geral da República, n.º P000042002, de 26.02.202, in www.dgsi.pt.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
IRS. Mais-valias. Contrato de permuta de prédios rústicos por frações a construir.
Revogação do contrato de permuta após efetuadas as liquidações de IRS.
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Sumário:
I — De acordo com o disposto nos artºs 10.º, n.º 1, alínea a) do CIRS, constituíam mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos comerciais…
resultassem de: a) alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis…
II — O n.º 3, alínea a) do mesmo artigo prescrevia ainda que nos casos de troca se
presumia que o ganho era obtido logo que verificada a tradição dos bens ou direitos objeto do contrato, acrescentando o artº 42.º, n.º 3 do mesmo diploma que
no caso de troca por bens futuros, os valores referidos na alínea a) do seu n.º 1
(valores de realização), se reportavam à data da celebração do contrato.
III — Tendo os impugnantes celebrado contrato de permuta em 11.04.2001, em que
permutavam prédios rústicos com frações autónomas a construir, e tendo as partes
procedido posteriormente ao distrate daquele contrato de permuta em consequência
do qual deixou de haver mais-valias, até porque as fracções nunca chegaram a
ser construídas, não pode haver lugar a tributação de mais valias por inexistência
de capacidade contributiva.
Processo n.º 536/12-30.
Recorrente: Maria de Fátima Torres Silva Alves e outro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Maria de Fátima Torres da Silva Alves e João Dias Alves da Silva, com os demais sinais dos
autos, vêm recorrer da decisão do Tribunal Administrativo do Porto, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziram contra a liquidação adicional de IRS e juros compensatórios no montante
de € 20.384,12, referente ao ano de 2001, apresentando para o efeito, alegações nos quais concluem:
Iª). Nas precisas circunstâncias das descritas nos presentes autos, outros comproprietários dos
imóveis aqui em causa, irmãos da recorrente, recorreram a igual meio processual, e nesse âmbito,
emergiu decisão de procedência das respetivas impugnações judiciais, entretanto transitadas em julgado
sem que a administração fiscal viesse sequer a recorrer da decisão desfavorável que entretanto lhe foi
notificada e com a qual se conformou, obtendo vencimento o argumentário de que aqui simplesmente
inexiste rendimento a tributar.
IIª). Em colisão com o ali decidido, a interpretação efetuada pelo tribunal a quo das disposições
legais aqui em causa, viola o disposto no artigo 13º da CRP, porquanto no caso sub judice e perante
igual situação de facto, aplica tratamento jurídico distinto relativamente a dois dos herdeiros comproprietários dos prédios em causa;
IIIª). Ademais, a sentença recorrida incorre em erro de julgamento quanto à interpretação e aplicação do acervo normativo aqui em equação;
IVª). Os atos de liquidação que aqui estão em causa enfermam de inequívoca ilegalidade, consubstanciada na ausência de rendimento a tributar;
Vª). Os principais efeitos económicos da permuta, para os herdeiros e, em concreto, para os aqui
recorrentes, consubstanciar-se-iam na disponibilidade e titularidade dos bens futuros que jamais foram
(ou virão a ser) edificados;
VIª). A contraprestação associada à permuta, para os aqui recorrentes, jamais ocorreu ou ocorrerá,
ou seja, jamais a receberão, pelo que, assim sendo, não pode haver tributação em sede de mais-valias,
que simplesmente inexistiram, porque os efeitos económicos do contrato de permuta nunca se produziram;
VIIª). Com a revogação da permuta, foram destruídos definitivamente os efeitos do negócio, em
conformidade com o estatuído no artº 289º do código civil, pelo que não há realidade económica que
subsista ou se tenha sequer manifestado, donde não há (nem nunca houve) rendimento a tributar;
VIIIª). Não obstante a relevância fiscal que o contrato de permuta chegou ainda a produzir,
materializada nas liquidações sindicadas, sustenta-mos que os efeitos jurídico-civis que emanaram
da celebração do aludido contrato de permuta foram, com o acordo de revogação entretanto firmado
inequivocamente destruídos ex tunc, ou seja, com efeito retroativo;
IXª). Sendo que essa destruição se justificou na não edificação dos bens futuros dados em permuta
e na sua não expectável edificação, levada ao probatório no seu ponto 17;
Xª). Não há efeito económico que tenha sido obtido com a outorga do contrato de permuta entretanto destruído, já que, inequivocamente, os bens futuros, in casu, inexistem e inexistirão sempre;
XIª). E nem se diga que tais efeitos económicos se verificaram pela existência de garantia bancária;

3586
XIIª). Da prova produzida ficou absolutamente claro que os aqui recorrentes jamais receberam
qualquer rendimento tributável em sede de IRS e sem perceção de rendimento não pode haver oneração
de imposto
XIIIª). Questão diferente era a de saber se, não obstante a inequívoca destruição dos referidos
efeitos jurídico-civis, também os efeitos jurídico-tributários se mostravam destruídos com o aludido
efeito retroativo?
XIVª). A Mª Juiz a quo entendeu na douta sentença de que se recorre que esses efeitos tributários
não se mostravam extintos com aquele efeito;
XVª). Defendemos que os efeitos jurídico-tributários que emanaram da celebração do aludido
contrato de permuta foram, com o acordo de revogação, também destruídos ex tunc;
XVIª). Aliás, interpretação aquela, ancorada no douto entendimento do Dr. António da Gama
Lobo Xavier, in “Revista de Direito e de Estudos Sociais”, editora Almedina, Outubro-Dezembro/1992,
pp. 275 a 304, que seguimos de perto nos artigos 65º e seguintes da PI de impugnação e aqui se deve
considerar reiterada;
XVIIª). Neste caso o distrate tem de produzir, em sede de direito tributário, os mesmos efeitos
que em sede de direito privado comum, ou seja, a eficácia retroativa do acordo anulatório que parece
decorrer do n.º 1 do artº. 289º do código civil e que implica a desconsideração dos “traços materiais”
deixados pelo negócio anulado;
XVIIIª). O distrate de um negócio (in casu, uma permuta) induz a necessidade de proceder a correções da situação fiscal dos respetivos intervenientes, atenta a eficácia retroativa do acordo anulatório,
mesmo em sede tributária.
XIXª). Adequado se mostrando trazer à colação o disposto no n.º 1 do artº 38º da LGT e suportando aí tal hermenêutica;
XXª). Tal como advogávamos na PI de impugnação e seguindo-se as regras hermenêutica jurídica,
parece resultar claramente daquele normativo que os negócios jurídicos ineficazes, devendo aqui ser
entendida a ineficácia em sentido lato, só não relevam perante o ordenamento jurídico-tributário, se os
efeitos económicos pretendidos pelas partes já tiverem ocorrido.
XXIª). Só caso aquelas circunstâncias se não mostrassem verificadas, ou seja, se os efeitos
económicos do negócio ineficaz já se tiverem produzido, a fazenda, podia lograr tributar tal negócio
jurídico ineficaz ou podia levar em conta os efeitos do facto tributário que emergiu com a celebração
do negócio, não obstante entretanto anulado, desconsiderando assim a eficácia retroativa (para efeitos
fiscais) do acordo anulatório e, assim, nos conformaríamos com as liquidações aqui em causa e até
com a decisão de que se recorre;
XXIIª). Nem mesmo a referência jurisprudencial (acórdão do TCA Sul, de 11.10.2005, Pº 07401/02)
que é trazida à colação na douta decisão de que se recorre nos demove da hermenêutica vinda de explicitar;
XXIIIª). É que, bem ao invés do que parece sustentar-se na douta sentença de que se recorre,
garantida a não produção dos efeitos económicos pretendidos, a celebração de um acordo anulatório
não pode deixar de produzir efeitos (com eficácia retroativa) na situação tributária dos intervenientes
do negócio destruído, fazendo assim anular o rendimento que se almejava tributar com as liquidações
controvertidas tornando-as enfermas por ausência de capacidade contributiva
XXIVª). Isto dito, não podemos deixar de advogar que as liquidações aqui em causa não podem
deixar de estar grosseiramente viciadas;
XXVª). Aceite a eficácia retroativa do acordo anulatório em sede tributária, com a outorga do
distrate, inexiste rendimento tributável por ausência de capacidade contributiva e concomitante inexistência de facto tributário.
Do pedido:
Termos em que, nos melhores de direito e com o douto suprimento de V. Ex.ª, se requer seja dado
provimento ao presente recurso, revogando-se a decisão recorrida, substituindo-a por outra que declare
a procedência do pedido que sustentava ilegal as liquidações controvertidas, fundamentando-se, tal
ilegalidade, em violação de lei, incluindo a violação de princípios constitucionalmente consagrados,
tudo com as legais consequências, assim fazendo V Exªs, Venerandos Conselheiros, a tão costumada
Justiça!
II. O Mº Pº emitiu o parecer que consta de fls. 222/224 no qual defende a procedência do recurso,
devendo ser revogada a sentença recorrida e anular-se o ato tributário impugnado.
III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) Por escritura pública de 11/04/2001, Maria de Fátima Torres da Silva Alves, aqui impugnante,
Maria Morado Torres, Manuel Torres da Silva, José Torres da Silva e Jacinta Maria Torres da Silva e
marido declararam ser, juntamente com o marido da impugnante, também aqui impugnante, os únicos
interessados na herança aberta por óbito de Joaquim da Silva, que foi casado com Maria Morado Torres,
bem como declararam ceder à sociedade “Gestibem - Imobiliária, SA”, no valor de Esc. 200.000.000.00
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os prédios sitos na freguesia de Apúlia, concelho de Esposende, inscritos na matriz rústica sob os nºs
1437, 1484, 1529, 3613 - Cfr. fls. 60 e ss do PA apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido.
2º) Por sua vez, a “Gestibem” declarou no mesmo instrumento notarial que, em troca cedia oito
frações autónomas a construir no lote de terreno designado por lote sete, a Maria Morado Torres; uma
fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a Manuel Torres da Silva; uma
fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a Jacinta Maria Torres da Silva
Azevedo; uma fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a José Torres da
Silva, uma fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a Maria de Fátima
Torres da Silva Alves, tendo atribuído às frações para efeitos de permuta a cada uma das frações de
Maria Morado Torres Esc. 16.500.000.00 e a cada uma das frações dos demais Esc. 17.000.000.00.
3º) Mais declararam que os aludidos lotes de terreno sete e treze fazem parte do loteamento aprovado pela Câmara Municipal de Esposende em 21/10/1999, loteamento esse do prédio rústico sito em
Barraca, Marinhas, Esposende, inscrito na matriz sob o artigo 334.
4º) Mais declararam (cláusula seis) que “os primeiros outorgantes reservam para eles a propriedade
dos bens que deram de permuta, apenas até ser prestada por parte da GESTIBEM — IMOBILIÁRIA SA
uma garantia bancária no valor de duzentos milhões de escudos para o cumprimento desta escritura;
esta cláusula de reserva de propriedade será cancelada mediante documento autêntico outorgado pelos
primeiros outorgantes, autorizando tal cancelamento”.
5º) Em 03/08/2001, a “Gestibem” prestou aos primeiros outorgantes garantia bancária no valor de
Esc. 200.000.000.00 destinada a garantir o cancelamento da cláusula de reserva de propriedade dos bens
constantes no contrato de permuta cuja escritura foi realizada no dia 11 de abril de 2001 - Cfr. fls. 64
do processo físico cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
6º) Por instrumentos notariais de 12/07/2001 e 01/08/2001, aqueles herdeiros declararam prescindir
da reserva de propriedade constante da cláusula sexta da escritura outorgada em 11/04/2001, uma vez que
foi prestada a garantia bancária prevista nessa mesma cláusula pela sociedade “Gestibem” - Cfr. fls. 66
a 70 do processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
7º) Em 03/05/2005, os impugnantes entregaram declaração de IRS de substituição, modelo 3,
relativa ao ano de 2001, acompanhada do anexo G, onde fizeram constar:
Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis
Realização - 04 -2001
Valor total de realização - € 93.524,60
Aquisição - 11-1998
Valor de aquisição - € 305,32
Artigos 1437, 1484, 1529 e 3613 - Cfr. fls. 47 a 52 do processo físico cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido.
8º) Em 09/07/2005 foi emitida a liquidação de IRS n.º 5531044270 relativa ao ano de 2001 no
montante de € 14.312,83 - Cfr. fls. 51 do PA apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido.
9º) Em 09/07/2005 foi emitida a liquidação adicional de juros compensatórios n.º 2005 791909
relativa ao ano de 2001 no montante de € 2.628,80 - Cfr. fls. 51 do PA apenso aos autos cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido.
10º) Em 05/10/2005 foi instaurado contra os impugnantes o processo de execução fiscal
n.º 1872200501060120, para cobrança da quantia exequenda de € 20.384,12, certidão de dívida
n.º 2005/292803 (IRS 2001) – Cfr. fls. 1 e 2 processo de execução fiscal (PEF) apenso aos autos cujo
teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
11º) Em 15/11/2005, por escritura pública designada “distrate de contrato de permuta”, Manuel
Torres da Silva, Maria Morado Torres, Maria de Fátima Torres da Silva Alves e marido, José Torres
da Silva e Jacinta Maria Torres da Silva Azevedo declararam que não obstante os lotes de terreno sete
e treze mencionados no contrato de permuta a que se alude nos pontos antecedentes fazerem parte do
loteamento aprovado pela Câmara Municipal de Esposende em 21/10/1999 não foram ali edificadas
por motivos que só podem ser imputados à permutante “Gestibem” as frações autónomas descritas nos
pontos antecedentes e que foram objeto de permuta, pelo que declaram revogar, com efeitos imediatos
o contrato de permuta de 11/04/2001, com a restituição aos respetivos outorgantes dos imóveis identificados supra e objeto do contrato que agora se revoga - Cfr. fls. 70 e ss do PA apenso aos autos cujo
teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
12º) Manuel Torres da Silva, Maria Morado Torres, Maria de Fátima Torres da Silva Alves e
marido, José Torres da Silva e Jacinta Maria Torres da Silva Azevedo declaram no mesmo instrumento
notarial aceitar a caducidade da garantia bancária oferecida pela “Gestibem” que suportava o cumprimento da permuta agora revogada.
13º) Todos os outorgantes declararam que nada mais tinham a exigir da respetiva contra parte por
nada lhes ser devido em virtude da celebração do contrato de permuta agora revogado.
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14º) Em 15/11/2005, por escritura pública designada “contrato-promessa de permuta com eficácia
real” Manuel Torres da Silva e mulher, Maria Morado Torres, Maria de Fátima Torres da Silva Alves
e marido, José Torres da Silva e mulher, Jacinta Maria Torres da Silva Azevedo e marido declararam
prometer permutar com a sociedade “Gestibem - Imobiliária, SA” os prédios rústicos inscritos na matriz
sob o n.º 1437, 1484, 1529 e 3613, todos da freguesia de Apúlia, concelho de Esposende, pelo valor
de € 2.443.000,00 por vinte unidades habitacionais apartamentos do tipo T-dois, simples, nos edifícios
que vierem a ser construídos e localizados em condomínio fechado, exclusivamente naqueles mesmos
prédios, devendo aqueles e estes encontrar-se livres de ónus, encargos ou quaisquer limitações do direito
de propriedade, apartamentos esses aos quais atribuem o valor global de € 2.443.000.00 — Cfr. fls. 81
e ss do processo físico cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
15º) A presente impugnação deu entrada em 18/11/2005 – Cfr. fls. 1 do processo físico cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido.
16º) Entre 18/11/2005 e 31/01/2008 não foram promovidos quaisquer atos no âmbito da impugnação judicial, sendo que em 01/02/2008 foi admitida liminarmente – Cfr. fls. 76 do processo físico
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
17º) Por certidão de 14/12/2005, a Câmara Municipal de Esposende atestou que “para o processo
de licenciamento n.º 544/99 em nome da Gestibem-Imobiliária, SA verifica-se que nunca foi emitido
nenhum alvará de loteamento, uma vez que o requerente nunca o solicitou. Por outro lado verifica-se
que o requerente nunca solicitou em devido tempo o licenciamento das obras de urbanização. Mais
certifico que face ao exposto e de acordo com o definido no artº 14.º do Decreto-Lei n.º 448/91 com
a redação dada pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de dezembro considera-se que a deliberação de aprovação da operação de loteamento encontra-se caducada” – Cfr. fls. 94 do processo físico cujo teor se
dá aqui por integralmente reproduzido.
18º) Em 16/02/2006 foi o impugnante notificado para constituir garantia no valor de € 34.921,94,
de forma a suspender a execução fiscal vinda a referenciar, em virtude de ter apresentado impugnação
judicial - Cfr. fls. 46 e verso do processo de execução fiscal (PEF) apenso aos autos cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido.
19º) Em 22/02/2006, os impugnantes indicaram como garantia o prédio urbano inscrito na matriz
predial urbana sob o n.º 1204, da freguesia de Aguçadoura, Póvoa de Varzim - Cfr. fls. 54 e ss do processo de execução fiscal (PEF) apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
20º) Em 30/08/2007 foi efetuada a penhora do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob
o n.º 1204, da freguesia de Aguçadoura, Póvoa de Varzim - Cfr. fls. 77 do processo de execução fiscal
(PEF) apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
21º) A penhora mencionada no ponto antecedente foi registada na CRP de Póvoa de Varzim sob
o n.º Ap 42 de 04/09/2007 - Cfr. fls. 84 e 85 do processo de execução fiscal (PEF) apenso aos autos
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
22º) O processo de execução fiscal encontra-se suspenso por prestação de garantia - Cfr. fls. 73 do
processo de execução fiscal (PEF) apenso aos autos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
23º) A aquisição dos prédios rústicos artigos 1437, 1484, 1529 e 3613 a favor da “Gestibem Imobiliária, SA” encontra-se cancelada (G-2, Av. 4 - Ap. 11/20070208, G2-Av. 04-Ap.15/20070222,
G2-Av. 04-Ap.15/20070222) – Cfr. fls. 104 a 116 do processo físico, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
24) Por informação prestada pela AF em 05/04/2010 e relativamente “o valor de realização foi
calculado pelo impugnante na declaração de substituição entregue espontaneamente, em 03/05/2005.
Contudo, tal valor foi corretamente determinado, em obediência ao disposto no artº 44º do CIRS, por
ser o valor acordado entre as partes intervenientes no contrato de permuta. (...) terá de se concluir
ser correto o valor de realização, o valor expresso no contrato de permuta (…)” – Cfr. fls. 97 e ss do
PA apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
V. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação deduzida pelos recorrentes, louvando-se nos seguintes argumentos:
Por força do disposto no artº 10º, n.º 1 do CIRS, constituem mais valias os ganhos resultantes
da alienação de direitos reais sobre imóveis. O seu n.º 3 dispõe ainda que no caso de troca de bens se
presume que o ganho é obtido logo que verificada a tradição de bens. Tratando-se de bens futuros, o
artº 42º, n.º 3 do mesmo diploma estabelece que os valores recebidos em troca se reportam à data da
celebração do contrato. Deste modo, os ganhos de mais valias relevarão desde o momento em que for
efetuada a alienação onerosa ou seja, à data da celebração da escritura pública de permuta.
Resulta dos autos que os impugnantes celebraram em 11.04.2001 um contrato de permuta, através
do qual cediam três prédios rústicos à Sociedade “Gestibem- Imobiliária, SA”, recebendo em contrapartida frações autónomas a construir naqueles prédios rústicos.
Ora, revestindo estes bens natureza de bens futuros, a transferência operou-se por mero efeito do
contrato, sendo que a partir da celebração deste o ganho passou a estar à disposição dos impugnantes.
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A liquidação em causa nos autos respeitou, por isso, o disposto no artº 10º, n.º 1, alínea a) e 3 do
CIRS, sendo certo que o distrate não extinguiu os efeitos tributários produzidos pelo contrato.
Os recorrentes, por sua vez, entendem que não tendo existido efeito económico do contrato de
permuta por eles celebrado com a “Gestibem”, inexiste rendimento tributável e por isso inexistência
de facto tributário.
Deste modo, deve ser conferida eficácia retroativa ao acordo anulatório em sede tributária por
inexistência de rendimento tributável, sob pena de violação do princípio da capacidade contributiva.
Vejamos então.
VI. Conforme resulta do probatório supra, por escritura pública de 11/04/2001, os impugnantes
declararam ceder à sociedade “Gestibem - Imobiliária, SA”, pelo valor de Esc. 200.000.000.00 os prédios sitos na freguesia de Apúlia, concelho de Esposende, inscritos na matriz rústica sob os nºs 1437,
1484, 1529, 3613, tendo a “Gestibem” declarado no mesmo instrumento notarial que, em troca cedia
oito frações autónomas a construir no lote de terreno designado por lote sete, a Maria Morado Torres;
uma fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a Manuel Torres da Silva;
uma fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a Jacinta Maria Torres
da Silva Azevedo; uma fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a José
Torres da Silva, uma fração autónoma a construir no lote de terreno designado por lote treze a Maria de
Fátima Torres da Silva Alves, tendo atribuído às frações para efeitos de permuta a cada uma das frações
de Maria Morado Torres Esc. 16.500.000.00 e a cada uma das frações dos demais Esc. 17.000.000.00.
Mais declararam os impugnantes que reservavam para eles a propriedade dos bens que deram de
permuta, apenas até ser prestada por parte da GESTIBEM -IMOBILIÁRIA SA uma garantia bancária
no valor de duzentos milhões de escudos para o cumprimento desta escritura; esta cláusula de reserva
de propriedade seria cancelada mediante documento autêntico outorgado pelos primeiros outorgantes,
autorizando tal cancelamento.
Em 03/08/2001, a “Gestibem” prestou aos primeiros outorgantes garantia bancária no valor de
Esc. 200.000.000.00 destinada a garantir o cancelamento da cláusula de reserva de propriedade dos
bens constantes do contrato de permuta, tendo os impugnantes declarado prescindir da reserva de
propriedade acima referida, por instrumentos notariais de 12.07.2001 e 01.08.2001 (factos 1º, 2º, 4º e
5º e 6º do probatório).
Daqui resulta então que estamos juridicamente perante um contrato de permuta de bens imóveis,
sendo certo que quanto aos impugnantes receberiam bens futuros - frações autónomas a construir nos
prédios rústicos cedidos à “Gestibem”.
VI.1. O contrato de permuta não tem regulação autónoma no Código Civil, pelo que lhe são
aplicáveis as disposições do contrato de compra e venda (artº 939º do Código Civil).
O artº 408º do Código Civil estabelece o seguinte:
“1. A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa determinada dá-se por mero efeito
do contrato, salvas as exceções previstas na lei.
2. Se a transferência respeitar a coisa futura ou indeterminada, o direito transfere-se quando a
coisa for adquirida pelo alienante ou determinada com conhecimento de ambas as partes, sem prejuízo
do disposto em matéria de obrigações genéricas e do contrato de empreitada; se, porém, respeitar a
frutos naturais ou a partes componentes ou integrantes, a transferência só se verifica no momento da
colheita ou separação”.
No caso dos autos temos então que, com o contrato de permuta, a “Gestibem” adquiriu o direito
de propriedade sobre os prédios rústicos; quanto aos impugnantes, estando em causa bens futuros, a
constituição ou transferência do direito real, operando embora por efeito do contrato, só se verifica
quando for construído o bem.
Porém, a natureza de bem futuro não impede a produção de efeitos jurídicos, nomeadamente os de
natureza obrigacional, bem como o de o adquirente poder ceder o seu direito a terceiros sobre esse bem.
Aqui chegados, vejamos agora o que dispõe a lei tributária para o caso dos autos.
VI.2. O artº 10º, n.º 1, alínea a) do CIRS estipulava que constituíam mais-valias os ganhos obtidos
que, não sendo considerados rendimentos comerciais…resultassem de: a) alienação onerosa de direitos
reais sobre imóveis…
O n.º 3, alínea a) do mesmo artigo prescrevia ainda que nos casos de troca se presumia que o ganho era obtido logo que verificada a tradição dos bens ou direitos objeto do contrato, acrescentando o
artº 42º, n.º 3 do mesmo diploma que no caso de troca por bens futuros, os valores referidos na alínea a)
do seu n.º 1 (valores de realização), se reportavam à data da celebração do contrato.
Ora, conforme resulta do probatório, o contrato de permuta foi celebrado em 11.04.2001, pelo que
nessa data estava verificado o facto tributário (facto 1º). As liquidações tiveram lugar em 09.07.2005
(factos 8º e 9º), sendo que os impugnantes só em 03.05.2005 entregaram a declaração de substituição,
modelo 3, relativa ao ano de 2001 (facto 7º).
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VI.3. Porém, de acordo com o facto 11º do probatório, por escritura pública de 15.11.2005 os impugnantes declararam revogar, com efeitos imediatos, o contrato de permuta celebrado em 11.04.2001 acima
referido, tendo igualmente aceitado a caducidade da garantia bancária oferecida pela “Gestibem”.
É também certo, de acordo com o facto 17º que a Câmara Municipal de Esposende atestou que
“para o processo de licenciamento n.º 544/99 em nome da Gestibem - Imobiliária, SA verifica-se que
nunca foi emitido nenhum alvará de loteamento, uma vez que o requerente nunca o solicitou. Por
outro lado verifica-se que o requerente nunca solicitou em devido tempo o licenciamento das obras de
urbanização. Mais certifico que face ao exposto e de acordo com o definido no artº 14.º do Decreto-Lei n.º 448/91 com a redação dada pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de dezembro considera-se que a
deliberação de aprovação da operação de loteamento encontra-se caducada”.
Daqui resulta então que os recorrentes acabaram por reaver os prédios rústicos objeto do contrato
de permuta e não receberam as frações que originavam as mais- valias que determinaram as liquidações.
Quer dizer, posteriormente às liquidações ocorreu um facto superveniente - a revogação do contrato de
permuta – que conduziu à inexistência de facto tributário.
Nos termos do artº 38º, n.º 1 da Lei Geral Tributária a ineficácia dos negócios jurídicos não obsta
à tributação, no momento em que esta deva legalmente ocorrer, mas isto apenas se se tiverem produzido
os efeitos económicos pretendidos pelas partes.
Este artigo 38.º, tal como o artigo 39.º, integra-se numa certa vertente do chamado “realismo”
do Direito fiscal. Determina-se a tributação dos efeitos económicos dos actos e negócios jurídicos,
independentemente da eficácia ou validade dos negócios jurídicos que os visarem.
Porém, para ser tributados, os efeitos económicos que se tenham produzido e subsistirem, têm de
caber na previsão de uma norma tributária.
Há que ter em atenção, nomeadamente, se essa norma tributa a realidade económica, ou a realidade jurídica, em termos de, por ex., exigir uma certa forma do negócio – cfr. neste sentido Diogo Leite
de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 4ª
edição, pág. 301.
Em suma, nos termos do artº 38º, n.º 1 a tributação só ocorrerá se, e na medida em que, tais efeitos
económicos existam e recaiam na previsão de um tipo legal de imposto (Diogo Leite de Campos – Princípios Fundamentais do Direito Tributário, pág. 18).
Ora como refere Xavier de Basto (IRS, Incidência real…, pág. 385) a imposição de mais valias
está subordinada ao princípio da realização, segundo o qual estão excluídas da tributação as valorizações
dos activos que não tenham sido objecto de alienação oneroso apelo respectivo titular.
Acrescenta aquele autor na ob. citada, em comentário ao artº 10º, nº3, alínea b) do CIRS, que “a
lei quer (….) que o imposto só seja exigível quando os bens afectos forem transmitidos onerosamente,
isto é, haja uma efectiva realização no sentido corrente”.
Quer dizer, na prática no nosso sistema fiscal só há lugar a tributação quando a mais valia é realizada, ou seja quando o activo é transaccionado, o que não acontece no caso subjudice.
Assim sendo, considerando que não existiu efeito económico do contrato de celebrado entre os
recorrentes e a “Gestibem”, forçoso é concluir que ocorre inexistência de facto tributável em sede de
IRS (artº 38º, n.º 1 da Lei Geral Tributária).
Ainda sobre a relevância da “destruição” de um negócio jurídico e suas consequências em matéria
fiscal, escreveu António Lobo Xavier – Efeitos de um acordo anulatório em impostos periódicos – Revista
de Direito e Estudos Sociais, Out/Dez 1992, Ano XXXIV, n.º 4, págs. 275 e segs.: “… as leis fiscais não
exigem que a celebração de um negócio seja considerada como “caso julgado”, para efeitos tributários,
admitindo antes que a posterior ocorrência de acidentes jurídico-civilísticos possa ser acompanhada
das correspondentes correcções do imposto. E o princípio que justifica este razoável funcionamento
do sistema não pode ser outro senão o princípio da capacidade contributiva.
Na verdade, um negócio jurídico pode traduzir-se na manifestação de capacidade contributiva, que
merece a incidência de um imposto ou vários impostos; mas, tornado ineficaz esse negócio, o sistema
é forçado a admitir que, também em termos fiscais, se regresse ao statu quo ante: destruída a manifestação da capacidade contributiva, fica desprovido de causa o imposto que lhe correspondia”.
Então, tendo ficado provado que o impugnante nada chegaram a receber relativamente ao negócio
em causa nos autos e gerador de mais-valias, até porque o outro contraente nem sequer chegou a pedir
o licenciamento das obras de urbanização e muito menos realizou a construção das fracções, temos de
concluir que com o distrate do negócio inexistiu a referida capacidade contributiva.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revogando-se a decisão
recorrida com a consequente anulação das liquidações impugnadas.
Custas pela Fazenda Pública apenas em 1ª instância.
Lisboa, 28 de novembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.
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Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Emolumentos Registrais. Directiva comunitária. Imposto sobre a entrada de capitais.
Sumário:
I — Os emolumentos previstos no n.º 3 do artigo 1.º da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial aprovada pela Portaria 996/98 de 25/11, têm a natureza de taxa,
pelo que tal norma não padece de inconstitucionalidade orgânica por violação da
alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP;
II — Os emolumentos devidos pelo registo de acção judicial não são proibidos pela
alínea c) do artigo 10.º da Directiva 69/355/cee, porque não se trata de uma
formalidade a que as sociedades de capitais estejam sujeitas em consequência
da sua forma jurídica, uma vez que é aplicada a todos as sociedades e sócios que
accionem judicialmente os direitos previstos nos artigos 3.º a 8.º do Código de
Registo Comercial.
Processo n.º 549/12-30.
Recorrente: AG — Participações SGPS, SA.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. AG – Participações SGPS, SA, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, datada de 25 de Novembro de 2012,
que julgou improcedente a impugnação que deduziu contra a liquidação de emolumentos registrais,
no montante de 9.838,119$00, efectuada ao abrigo do artigo 1º, n.º 3 da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial.
Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. A liquidação de emolumentos de que a AG PARTICIPAÇÕES foi alvo está ferida de invalidade,
devendo, por isso, ser anulada com todas as consequências;
2. O artigo 1º, n.º 3, da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, com a redacção que lhe foi
dada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, enferma do vício de inconstitucionalidade e/ou de
contrariedade ao direito comunitário, ofendendo o n.º 2 do artigo 18.º, o n.º 2 do artigo 103º e a alínea i)
do n.º 1 do artigo 165º da Constituição e o artigo 10.º da Directiva 69/335/CEE;
3. Tal é o que resulta do facto de, por intermédio do 1.º, n.º 3, da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial, se estabelecerem receitas que, muito embora apresentem uma conexão com um
serviço público individualizável, estão manifestamente desligadas, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela Administração;
4. A desproporção entre o tributo e o serviço é tal que se pode dizer que aquele se desligou completamente deste último, tornando-se, em boa verdade, uma receita abstracta — um imposto —, sendo
certo que a mesma foi estabelecida pelo Governo sem estar habilitado por competente autorização
legislativa e que o imposto não obedece à estrutura do imposto sobre as entradas de capital consentido
pela Directiva 69/335/CEE;
5. O artigo 10.º da Directiva obsta à existência de «outras imposições» mesmo que estas versem
sobre a inscrição no registo comercial de acções judiciais, até porque essa inscrição é obrigatória para
uma sociedade de capitais prosseguir a sua actividade;
6. De tacto, a alínea c) dessa norma reporta-se expressamente às operações relacionadas com o
«registo ou qualquer outra formalidade» relacionada com a actividade de uma sociedade de capitais;
7. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, a referida alínea c)
do artigo 10.º da Directiva, ao proibir imposições em relação ao registo ou qualquer outra formalidade
prévia ao exercício de uma actividade a que uma sociedade (...) esteja sujeita em consequência da sua
forma jurídica, abarca igualmente, todas as formalidades essenciais ligadas à forma jurídica da sociedade em questão, na medida em que condicionam o exercício e a prossecução dessa actividade (sendo
certo que, com a inscrição obrigatória no registo de uma acção judicial, uma sociedade visa certamente
colocar-se em condições para prosseguir a sua actividade);
8. Finalmente, a protecção dos objectivos da Directiva exige que as reuniões de capitais não
possam ser tributadas (salvo, obviamente, na medida consentida pela Directiva) tanto no momento em
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que ocorrem, como posteriormente, a propósito de serviços os mais diversos, usados como pretexto da
cobrança de impostos, disfarçados de direitos de carácter remuneratório;
9. Ora, esse será o caso de todas as vezes em que, em contrapartida de um serviço público, o
Estado cobra uma remuneração cujo montante varia em função do capital social ou do valor de uma
acção judicial, se tal cifra em nada contender com os custos da transacção (ou em toda a medida em
que não contenda);
10. Neste sentido se pronunciou já, de resto, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no
Acórdão Modelo SGPS, ao referir que «deve considerar-se que tem características idênticas ao imposto
sobre as entradas de capital uma imposição sob a forma de emolumentos cobrados pela alteração de
escrituras públicas de alteração da denominação social e da sede de uma sociedade de capitais, quando
essa imposição é calculada em função do capital social”, dado que, “a não ser assim, os Estados-Membros,
embora abstendo-se de tributar as reuniões de capitais enquanto tais, poderiam tributar esses mesmos
capitais quando ocorresse alguma modificação dos estatutos de uma sociedade de capitais”, frustrando
o objectivo prosseguido pela Directiva;
11. A sentença recorrida violou por errada interpretação e aplicação, o disposto nos artigos 18.º,
n.º 2, 103º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i) da Constituição da República e os artigos 4º, 10.º e 12.º, n.º 1,
alínea e) da Directiva 69/335/CEE.”
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste STA emitiu o douto parecer (fls. 290/1) no sentido de que deve
ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional pelo facto do «registo em causa constituir uma
formalidade abrangida pela alínea c) do artigo 10º da Directiva em causa, pois que toda a jurisprudência
do TJCE (actual TJUE) considera visadas por essa alínea, não apenas as formalidades prévias ao exercício
da respectiva actividade, mas todas as formalidades essenciais ligadas à forma jurídica da sociedade
em questão, na medida em que condicionam o exercício e a prossecução dessa actividade».
2. A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. No dia 15 de Janeiro de 2001 a impugnante instaurou no Tribunal Judicial da Feira uma acção
declarativa de condenação contra a sociedade comercial Interfamília II, SGPS, S.A., com os fundamentos exarados no documento de fls. 17 a 77, que aqui se dá por reproduzido, pedindo que fosse
declarada nula a aquisição, pela referida sociedade, de 415.551 acções que a impugnante detinha no
capital social da sociedade Amorim — Investimentos e Participações, S.A. (cfr. doc. n.º 1, apresentado
com a petição inicial).
2. Ou, subsidiariamente, fosse a sociedade ré condenada a pagar à impugnante a quantia de Esc.
7.882$00 como contrapartida por cada uma das 415.551 acções que esta detinha no capital social daquela (cfr. doc. n.º 1, apresentado com a petição inicial).
3. À acção foi atribuído o valor de Esc. 3.275.372.982$00 (três mil duzentos e setenta e cinco
milhões trezentos e setenta e dois mil novecentos e oitenta e dois escudos) (cfr. doc. n.º 1, apresentado
com a petição inicial).
4. No decurso da aludida acção, pendente no 3º Juízo Cível da Feira e a que coube o n.º 70/2001,
em 13.7.2001, foi proferido o despacho cuja cópia consta a fls. 79, ordenando-se a suspensão da instância até que a ali autora comprovasse ter efectuado o registo da acção (cfr. doc. n.º 2, apresentado
com a petição inicial).
5. No dia 1 de Outubro de 2001, a impugnante, ali autora, apresentou o pedido de registo da acção, junto da Conservatória do Registo Comercial da Feira (cfr. doc. n.º 3, apresentado com a petição
inicial).
6. Pela Conservatória do Registo Comercial da Feira foram liquidados e cobrados emolumentos
registrais, pelo registo do citado acto, no montante total de Esc. 9.841.616$00, sendo o montante de Esc.
9.838.119$00 liquidado ao abrigo do art. 1º, n.º 3, da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial e
o montante de Esc. 3.500$00, liquidado nos termos do art. 1º, n.º 2, da referida Tabela (cfr. doc. nº3,
apresentado com a petição inicial).
7. A impugnante pagou a referida quantia (cfr. documento de fls. 100).
3.1. A recorrente impugnou os emolumentos que foram liquidados pelo registo de uma acção
judicial que deduziu para efeito de ser declarada a nulidade da aquisição de um determinado número
de acções que possuía numa sociedade, alegando que: (i) os emolumentos, no valor de €49.089,77,
constituem um imposto, pelo que existe inconstitucionalidade orgânica do artigo 1º, n.º 3 da Portaria
n.º 996/98, de 25/11, ao abrigo da qual foram liquidados; (ii) os emolumentos violam a alínea c) do
artigo 10º e alínea e) do n.º 1 do artigo 12º da Directiva 69/335/CEE, de 17 de Julho de 1969, que
proíbem a cobrança de qualquer imposição relacionada com formalidades essenciais ligadas à forma
jurídica das sociedades de capitais, como é o caso do registo obrigatório.
A sentença recorrida não deu procedência a qualquer um dos fundamentos, por entender que: (i)
os emolumentos registrais qualificam-se como taxas, e não como impostos, uma vez que, «tem-se por
assente que, não obstante o seu carácter de bilateralidade, não vigora o princípio da equivalência,
isto porque à relação sinalagmática (característica essencial da taxa, que permite distingui-la do
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imposto), importa a equivalência jurídica e não a económica»; (ii) não há violação da Directiva comunitária, porque «o que é vedado pela norma jurídica comunitária é a sujeição da pessoa colectiva
a imposições cobradas a propósito de formalidades de que se faça depender o exercício da actividade,
em consequência da sua forma jurídica» e, na situação dos autos, «o acto registado não se prende
com qualquer formalidade relacionada com a forma jurídica da sociedade, não sendo exigido, como
requisito prévio, para a prossecução da actividade, por parte da sociedade».
A recorrente discorda do julgamento efectuado, pretendendo uma segunda apreciação dos fundamentos que invocou em defesa da pretensão de ver anulada a liquidação impugnada.
3.2. O recurso tem por objecto a norma constante do artigo 1º da Tabela de emolumentos do registo comercial aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25/11, que se encontrava em vigor no momento
da liquidação e a qual foi efectivamente aplicada.
O artigo 1º tinha o seguinte teor:
Artigo 1º
1 — Por cada inscrição inicial — 4500$.
2 — Por qualquer outra inscrição — 3500$.
3 — Sendo a inscrição de valor determinado e superior a 100 000$, acresce sobre o total do
valor, por cada 1000$ ou fracção:
a) Até 200 000$ — 10$;
b) De 200 000$ a 1 000 000$ — 5$;
c) De 1 000 000$ a 10 000 000$ — 4$;
d) Acima de 10 000 000$, sobre o excedente — 3$.
Essa tabela foi entretanto substituída pelo DL n.º 322-A/2001 de 14/12, que teve como principais
preocupações «a adaptação da tributação emolumentar à jurisprudência do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias relativa à directiva sobre reunião de capitais» e o “estabelecimento de uma
norma de proporcionalidade”, segundo a qual a tributação emolumentar constituirá a retribuição dos
actos praticados e será calculada com base no custo efectiva do serviço prestado, tendo em consideração
a natureza dos actos, a sua complexidade e o valor da sua utilidade económica-social.
O problema de constitucionalidade suscitado consiste em conhecer da alegada violação do n.º 2
do artigo 103º e da alínea i) do n.º 1 do artigo 165º da CRP, que consagram o princípio da legalidade
em matéria de impostos, quer na sua dimensão de reserva material de lei, quer na dimensão da reserva
(relativa) de lei da Assembleia da República, estando fundamentalmente em causa a circunstância de o
artigo 1º da referida Tabela constar de Portaria e não de decreto-lei precedido de autorização legislativa.
Deste modo, indagar da eventual incompatibilidade com a Constituição da norma que constitui
o objecto deste recurso exige averiguar se o tributo nela previsto deve ser tratado como uma taxa ou
como um imposto, tendo em conta a teleologia constitucional.
O Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 210/02 de 22/5, já se pronunciou sobre a constitucionalidade da norma do n.º 3 do artigo 1º da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, constante da
Portaria n.º 883/89 de 13/10, que foi reproduzida ipis verbis na Portaria n.º 996/98, de 25/11. Fê-lo por
remissão para a doutrina constante do acórdão n.º 115/02 de 12/3, tirado em Plenário, que se pronunciou
no sentido da não inconstitucionalidade da norma do artigo 5º da Tabela de Emolumentos do Notariado
aprovada pela mesma portaria, e que tem a mesma redacção que o artigo acima transcrito.
Neste último acórdão, após citação de doutrina e jurisprudência constitucional mais relevantes,
o Tribunal Constitucional conclui que: (i) «a qualificação como taxa de um dado tributo não depende
da verificação de uma equivalência económica rigorosa entre o valor do serviço e o montante da
quantia a prestar pelo utente desse serviço»; (ii) «o que é exigível é que, de um ponto de vista jurídico,
o pagamento do tributo tenha a sua causa e justificação – material, e não meramente formal – na percepção de um dado serviço»; (iii) «o Tribunal Constitucional rejeita o entendimento de que uma taxa
cujo montante exceda o custo dos bens e serviços prestados ao utente se deve qualificar como imposto
ou de que deve ter o tratamento constitucional de imposto: quando se verifica a correspectividade ou
o carácter sinalagmático entre a imposição e um serviço divisível prestado não se está perante um
imposto»; (iv) «a clara desproporção que afecta o carácter sinalagmático de um tributo não pode
relacionar-se apenas com o carácter fortemente excessivo da quantia a pagar relativamente ao custo
do serviço; ela há-de igualmente ser aferida em função da utilidade do serviço para quem deve pagar
o tributo»; (v) «se o valor da taxa for manifestamente desproporcionado, “completamente alheio ao
custo do serviço prestado”, então pode duvidar-se se a “taxa” não há-de ser encarada, de um ponto
de vista jurídico-constitucional, como verdadeiro imposto, porque desse modo e nessa medida se
afectaria a correspectividade».
À luz dessa concepção de taxa, analisando o montante emolumentar em causa, considerou que: (i)
«não pode, assim, censurar um critério de determinação das quantias emolumentares em que o legislador
teve em conta não só o valor de custo do serviço em causa mas, determinantemente, o valor resultante
da utilidade obtida através da prestação do serviço, em si considerada – utilidade que, em princípio, é
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tanto maior quanto maior for o valor do acto que lhe dá origem»; (ii) «que o facto de a tributação ser
estabelecida em função de serviços prestados em regime de “utilização obrigatória” e de fixação monopolística não altera a conclusão anterior porque, por um lado, a utilização obrigatória assenta em razões
de segurança jurídica que apenas podem justificar uma reforçada utilidade do serviço e, por outro lado,
porque a fixação monopolística de um preço não lhe retira essa qualidade, sendo certo que, em regra,
lhe determina um valor mais elevado»; (iii) «que não é decisivo, em princípio, o destino financeiro da
receita, mas sim a prestação ou não do serviço (…) sendo, nessa medida, irrelevante que uma sua parte
seja afectada a financiar os encargos resultantes da manutenção e gestão dos respectivos serviços».
E ao cuidar de saber se a norma em fiscalização satisfazia a exigência de uma não manifesta
desproporcionalidade na fixação da taxa emolumentar, conclui que: (i) «não há quebra do nexo sinalagmático, nesta perspectiva, quando – como é o caso – não se mostra excessiva ou manifestamente
desproporcionado o preço devido ao Estado para pagamento da prestação por banda deste de actos
a que se confere fé pública, praticados por serviços públicos para o efeito constituídos cuja utilização
não compete dissuadir (como poderá suceder com os serviços judiciais) e que representa um encargo
para quem deles retira vantagens» (ii) «e se é verdade que um limite máximo de emolumentos a cobrar
por cada acto só foi posteriormente introduzido – como se deixou consignado – também é certo que
a norma sindicanda proporciona o gradual desagravamento da taxa aplicável, na justa medida do
aumento do valor total do acto solenizado».
Ora, se o Tribunal Constitucional julgou que a natureza regressiva do montante fixado era suficiente para passar pelo “crivo da proporcionalidade”, muito mais depressa considera a norma que foi
aplicada pelo acto impugnado, uma vez que, apesar de ter o mesmo conteúdo que aquela, a Portaria
n.º 996/98 sujeitou o cálculo dos emolumentos a limites máximos (cfr. art. 23º). A existência de um
“teto” ou limite máximo aposto à quantia a pagar é indiciador de alguma conexão entre a quantia fixada
e o custo do serviço, pelo que, no critério do jurisprudência constitucional, não se pode dizer que seja
“totalmente alheio ao custo do serviço prestado” e que assente exclusivamente na “utilidade” retirada
pelo obrigado ao tributo.
Após a decisão do Tribunal Constitucional (também seguida nos acórdãos n.º 256/02, 269/02 e
278/02, entre outros), a jurisprudência do STA tem sido constante no sentido de que os emolumentos
notariais liquidados ao abrigo do artigo 5.º da Tabela de emolumentos do notariado, aprovada pela Portaria
n.º 996/98 de 25 de Novembro (norma idêntica ao n.º 3 do artigo 1º da Tabela de emolumento do registo
comercial, aprovada pela mesma portaria), têm a natureza de verdadeiras taxas, e não a de impostos,
pelo que não tinham de ser criados cumprindo os ditames exigidos pelo princípio da legalidade tributária
(artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e 103.º, n.º 2 da Constituição): De igual modo entende-se não haver entre
o seu montante e a contraprestação específica que o seu pagamento confere uma desproporção tal que
os torne ofensivos dos princípios da proporcionalidade e da igualdade, consignados nos artigos 18.º e
13.º da Lei Fundamental (cfr. acs. de 12/3/2003, rec. n.º 01866/02, de 15/11/2006, rec n.º 0391/04, de
20/12/2006, rec n.º 0522/06, de 28/3/2007, rec n.º 01047/05 e de 28/10/2009, rec n.º 098/09).
Por isso, para efeitos de qualificação do tributo, não se vê motivo para alterar esta jurisprudência
relativamente a um diploma que acabou por ser revogado pelo DL n.º 322-A/2001 de 14 de Dezembro,
e que determinou o montante emolumentar exclusivamente com base no custo efectivo de cada acto
notarial e registral.
3.3. A recorrente entende também que existe violação da alínea c) do artigo 10º e alínea e) do n.º 1
do artigo 12º da Directiva 69/335/CEE, de 17 de Julho de 1969, que proíbem a cobrança de qualquer
“imposição” relacionada com formalidades essenciais ligadas à forma jurídica das sociedades de capitais.
Diz a recorrente que de acordo com a jurisprudência constante dos acórdãos proferidos nos processos n.º C-56/98, C-134/99 e C-206/99, «uma retribuição cujo montante fosse desprovido de toda a
ligação com o custo do serviço particular ou cujo montante fosse calculado não em função do custo
da operação de que seja contrapartida, mas em função dos custos globais de funcionamento e de
investimento do serviço encarregado da dita operação, deveria ser considerada como uma imposição
abrangida pela interdição instituída pelo artigo 10º da Directiva»; e que esta norma é aplicável porque «proíbe a cobrança de qualquer imposição, seja a que título for, relacionada com formalidades
essenciais ligadas à forma das sociedades de capitais, como vem a ser o registo obrigatório previsto
na alínea b) do artigo 9º do Código do Registo Comercial».
O problema reside assim em conhecer se o registo da acção é uma formalidade abrangida pela
alínea c) do artigo 10º da Directiva.
O artigo 10º da Directiva estabelece que:
«Além do imposto sobre as entradas de capital, os Estados-membros não cobrarão, no que diz
respeito às sociedades, associações ou pessoas colectivas com fins lucrativos, qualquer imposição,
seja sob que forma for:
a) Em relação às operações referidas no artigo 4º;
b) Em relação às entradas de capital, empréstimos ou prestações, efectuadas no âmbito das
operações referidas no artigo 4º;
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c) Em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia ao exercício de uma actividade a
que uma sociedade, associação ou pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita em consequência
da sua forma jurídica».
E no artigo 12º, em derrogação a esta norma, a Directiva permite aos os Estados-membros cobrar:
«a) Impostos sobre a transmissão de valores mobiliários, cobrados forfetariamente ou não; b) Direitos
de transmissão, incluindo os encargos de registo de propriedade, que incidem sobre a entrada numa
sociedade, associação ou pessoa colectiva com fins lucrativos, de bens imóveis ou de estabelecimentos
comerciais sitos no respectivo território; c) Direitos de transmissão sobre bens de qualquer natureza,
que constituam entradas de capital numa sociedade, associação ou pessoa colectiva com fins lucrativos,
na medida em que a transferência dos referidos bens não seja remunerada através de partes sociais;
d) Direitos que onerem a constituição, inscrição ou extinção de privilégios e hipotecas; e) Direitos
com carácter remuneratório; f) O imposto sobre o valor acrescentado».
A Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969, na redacção da Directiva 85/303/CEE,
do Conselho, de 10 de Junho de 1985, determinou a supressão dos impostos indirectos que vigoravam
nos Estados-Membros até à entrada em vigor da Directiva e a «aplicação, em seu lugar, de um imposto
cobrado uma só vez no mercado comum e de nível igual em todos os Estados-Membros». Como resulta
do respectivo preâmbulo, tem-se em vista harmonizar os impostos indirectos que incidem sobre as «reuniões de capitais» que na data estavam em vigor nos Estados-membros, designadamente o imposto a
que estão sujeitas as entradas de capitais nas sociedades e o imposto de selo sobre os títulos, dão origem
a discriminações, duplas tributações e disparidades que dificultam a livre circulação de capitais.
Por isso, a Directiva só tem aplicação quando se trate de impostos indirectos incidentes sobre
reuniões de capitais, designadamente, quando esteja em causa a constituição e (ou) fusão de sociedades
e modificações do seu capital. Como reafirmou o TJUE, no acórdão de 21 de Setembro de 2000, no
processo n.º C-19/99, ela visa “promover a livre circulação de capitais, considerada essencial à criação
de uma união económica com características análogas às de um mercado interno”. Esse valor é protegido
através da criação de um imposto sobre as reuniões de capitais, incidente sobre os capitais reunidos
no âmbito de uma sociedade, que a tributação seja de nível idêntico em todos os Estados-membros e
apenas possa ocorrer uma única vez.
E assim sendo, segundo o artigo 4º da Directiva, estão sujeitos a imposto sobre as entradas de
capital, nomeadamente “a constituição de uma sociedade de capitais” (alínea a)); “a transformação
em sociedade de capitais de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva que não seja sociedade de
capitais” (alínea b)); e “o aumento do capital social de uma sociedade de capitais mediante a entrada
de bens de qualquer espécie” (alínea c)).
Por conseguinte, a Directiva não protege outros valores que não a livre circulação de capitais, não
querendo aplicar-se a casos que se situam fora desse campo como, por exemplo, o comércio de bens
imóveis entre entidades nacionais de um mesmo Estado-membro.
A recorrente considera que os emolumentos constantes da liquidação impugnada não constituem
«um direito com carácter remuneratório» na acepção da Directiva. E na verdade, num dos acórdãos que
cita, sobre questões que foram deduzidas pelos Tribunais portugueses, o Tribunal de Justiça sublinhou
que “um direito, cujo montante aumenta directamente e sem limites na proporção do capital nominal
subscrito, não pode, pela sua própria natureza, constituir um direito com carácter remuneratório na
acepção da directiva. Efectivamente, mesmo podendo existir, em certos casos, um nexo entre a complexidade de uma operação de registo e a importância dos capitais subscritos, o montante de tal direito
não terá, em geral, qualquer relação com as despesas efectivamente feitas pela administração com as
formalidades de registo» (acórdão C-134/99 de 21/9/2000).
Todavia, se esta jurisprudência poderia eventualmente servir de factor hermenêutico para se determinar se os emolumentos notarias e registrais são impostos ou taxas, na medida em que se afirma que
não têm carácter remuneratório os direitos cobrados pela inscrição de um aumento do capital social de
uma sociedade no Registo Comercial e cujo montante aumenta directamente e sem limites na proporção
do capital nominal subscrito e não é calculado com base no custo do serviço prestado, já não resolvem
problema da aplicabilidade da Directiva ao registo comercial de uma acção judicial em que se pede a
declaração de nulidade da aquisição por uma sociedade de um lote de acções que a autora detinha na
sociedade que transmitiu tais acções.
Estas questão é distinta das julgadas pelo TJCE, pois nesses casos incidiram respectivamente sobre
“emolumentos notariais exigidos pela celebração de escrituras públicas de aumento do capital social
e de modificação da denominação social e da sede” (caso C-56/98 – Modelo SGPS), “emolumentos
notariais exigidos pela celebração de escrituras públicas de aumento do capital social e de modificação
de determinadas disposições do pacto social” (caso C-19/99 - Modelo Continente SGPS), “emolumentos exigidos pela inscrição de um aumento do capital social” de uma sociedade no Registo Nacional
de Pessoas Colectivas (caso C-134/99 - IGI) e emolumentos “cobrados pela inscrição de um aumento
do capital social de uma sociedade no Registo Comercial” (caso C-209/99 – SONAE – Tecnologias
de Informação).
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Será que o registo de uma acção pode ser incluído no âmbito da alínea c) do artigo 10º da Directiva?
A norma dessa alínea proíbe aos Estados-membros, além de impostos sobre as entradas de capitais, e no que diz respeito às sociedades, associações ou pessoas colectivas com fins lucrativos, a
cobrança de “qualquer imposição, seja sob que forma for, em relação ao registo ou qualquer outra
formalidade prévia ao exercício de uma actividade a que (...) esteja sujeita em consequência da sua
forma jurídica”.
O que é vedado nesta norma comunitária é a sujeição da pessoa colectiva a imposições cobradas
a propósito de formalidades de que se faça depender o exercício da actividade, em consequência da
sua forma jurídica. Como esclarece o TJUE, a apontada proibição “é justificada pelo facto de, embora
certas imposições não incidirem, enquanto tais, sobre as entradas de capitais, são cobradas em razão de
formalidades ligadas à forma jurídica da sociedade, isto é, o instrumento utilizado para reunir capitais,
pelo que a sua manutenção poderia pôr igualmente em causa os objectivos prosseguidos pela Directiva”
(cfr. acórdãos do TJUE de 21/6/01, proc. n.º C-206/99, de 15/6/06, proc. n.º C-264/04, de 28/6/2007,
proc n.º C-466/03, de 19/4/2012, proc n.º C-443/09).
Da interpretação que a jurisprudência comunitária faz da alínea c) do artigo 1º da Directiva, cujo
teor é essencialmente idêntico ao do artigo 5º, n.º 1, aliena c) da actual Directiva 2008/7/CE do Conselho, de 12/2/08, conclui-se o seguinte: (i) a proibição de outras “imposições”, para além do imposto
sobre as entradas de capital, justifica-se pelo facto de tais imposições, embora não onerem as entradas
de capitais enquanto tais, são, no entanto, cobrados em razão das formalidades essenciais ligadas à
forma jurídica da sociedade, ou seja, do instrumento utilizado para reunir capitais, pelo que a sua
manutenção acarretaria o risco de pôr igualmente em causa os objectivos prosseguidos pela Directiva;
(ii) a norma deve, em princípio, ser interpretado de maneira extensiva, no sentido de que visa não só
os procedimentos formais que precedem o exercício da actividade de uma sociedade de capitais mas
igualmente as formalidades que condicionam o exercício e a prossecução da actividade dessa sociedade;
(iii) todavia, o artigo não proíbe imposições que sejam independentes da forma jurídica que revista a
sociedade e que, por isso, não estejam relacionadas com formalidades a que as sociedades de capitais
estejam sujeitas em virtude da sua forma jurídica.
A jurisprudência do STA já se pronunciou sobre o sentido da norma da aliena c) do artigo 10º da
Directiva, incluindo uns casos no seu âmbito e excluindo outros.
Assim, decidiu-se que caem no âmbito da proibição daquela alínea a liquidação de emolumentos
pelo registo de inscrição de aumento de capital da sociedade (cfr. acs. do STA, de 25/10/2000, rec.
n.º 025123, de 29/11/2000, rec. n.º 025353, de 13/12/2000, rec. n.º 025125, de 16/1/02, rec. n.º 026326,
de 24/1/2002, rec. n.º 026606, de 17/4/2002, rec. n.º 023719) pelo registo da inscrição de redução de
capital social (cfr. ac. do STA de 15/1/2003, rec. n.º 01549/02), pelo registo de inscrição do aumento
de um emissão de obrigações (cfr. ac. do STA de 28/9/2006, rec. n.º 0734/05), pela inscrição no registo
de cessão de quotas de uma sociedade (cfr. acs de 25/2/2003, rec n.º 01550/02, de 23/09/2009, rec
n.º 0519/09).
Mas já não se está perante qualquer reunião de capitais ou operação sobre o capital da sociedade,
a aquisição de imóveis pela sociedade (cfr. acs de 13/12/2000, rec. n.º 25545, de 11/12/2002, rec.
n.º 1058/02, de 12/3/2003, rec. n.º 01866/02), o cancelamento de uma hipoteca (cfr. ac de 8/11/2006,
rec. n.º 0678/06); o registo de constituição da propriedade horizontal (ac. do STA de 26/3/2003, rec.
n.º 01919/02), etc. Nestes casos, nada obsta à cobrança de emolumentos porque as formalidades exigidas
para a validade e eficácia de tais actos não têm que ver com formalidades ligadas à forma jurídica da
sociedade, nem com a reunião de capitais.
No caso dos autos, o registo da acção judicial era obrigatório porque através dela o recorrente
pretendia que fosse declarada a nulidade da aquisição pela demandada Interfamília II SGPS de 415.551
acções que detinha no capital social da sociedade Amorim – Investimentos e Participações, SA (cfr.
alínea b) do art. 8º do Código de Registo Comercial).
Não se trata de uma formalidade ligada à constituição da recorrente, nem a qualquer operação
necessárias à reunião dos seus capitais, tais como fusão, transformação, aumento, redução ou reconstituição do capital social, etc, operações que devem ser efectuadas através de actos e contratos para cuja
feitura se exigem formalidades que condicionam o exercício e a prossecução da sua actividade.
Mas o registo de uma acção judicial não é uma formalidade devida em razão da forma jurídica da
recorrente, pois é exigido a todas as sociedades, qualquer que seja a sua forma jurídica, que intentem uma
acção judicial cujo o fim, principal ou acessório, seja declarar, fazer reconhecer, constituir, modificar
ou extinguir qualquer dos direitos referidos nos artigos 3.º a 8.º do Código de Registo Comercial.
Como se sabe, o registo da acção destina-se a assegurar ao autor que os efeitos materiais da sentença favorável vinculem aqueles que, não sendo intervenientes na acção, tenham adquirido ou venham
a adquirir sobre a coisa litigiosa direitos incompatíveis com os que o autor faz valer em juízo.
Ora esta função cautelar, destinada a evitar que algum interessado possa prevalecer-se dos direitos
que sobre a coisa litigiosa venha a adquirir do réu em momento posterior ao do registo da acção, existe
relativamente a qualquer pessoa, colectiva ou singular, que defenda em juízo participações sociais.
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É que, a prioridade do registo e a oponibilidade perante terceiros tem, nas acções, consequências de
natureza adjectiva ou processual. O autor que regista a acção dispensa-se se instaurar novo processo
contra quem eventualmente tenha adquirido a coisa litigiosa. Com efeito, sempre que o autor da acção
a tenha registado antes do subadquirente registar a aquisição do direito litigioso, a sentença, quando
procedente, produz efeitos em relação a este, afectando os direitos que ele tenha constituído, por força
do n.º 3 do artigo 271º do CPC.
Deste modo, é manifesto que os emolumentos devidos pelo registo de uma acção judicial não estão
relacionados com as formalidades a que as sociedades de capitais estejam sujeitas em consequência da
sua forma jurídica, uma vez que é aplicada a todos as sociedades e sócios que accionem judicialmente
os direitos previstos nos artigos 3º a 8º do Código de Registo Comercial, e por isso, estão excluídos do
âmbito da proibição da aliena c) do artigo 10º da Directiva 68/355/cee.
4. Pelo exposto, acordam em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Isabel Marques da Silva — Fernanda
Maçãs.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Acto confirmativo. Indeferimento do pedido de revisão da liquidação por intempestividade. Dever de decisão. Artigo 56.º da LGT.
Sumário:
I — Só é de afastar o recurso contencioso de um acto confirmativo quando, entre esse
acto e o anterior, exista identidade de lesão.
II — O indeferimento do pedido de revisão oficiosa da liquidação que reproduz o conteúdo de anterior indeferimento é autonomamente lesivo se se abstém de conhecer
do pedido de revisão do acto de liquidação deduzido passados dois anos sobre
o pedido anterior e sem que fosse ultrapassado o prazo de revisão oficiosa da
liquidação, pois viola autonomamente o dever de decisão a que a Administração
esta vinculada ex vi do disposto no n.º 2 do artigo 56.º da Lei Geral Tributária.
III — Tal acto é judicialmente sindicável pois contém em si mesmo uma autónoma lesão
do direito do contribuinte à decisão administrativa.
Processo n.º 551/12-30.
Recorrente: Júlio Moreira da Silva.
Recorrido: Director Geral das Alfândegas.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Júlio Moreira da Silva, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de 17 de Janeiro de 2012, que, na impugnação
por si deduzida contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de
Imposto Automóvel proferido pelo Director da Alfândega de Aveiro, julgou verificada a excepção de
inimpugnabilidade do acto, absolvendo a Fazenda Pública da instância.
O recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. Foi dado como provado – sem censura – que o impugnante, em 18.04.2001, apresentou o primeiro
pedido de revisão do acto de liquidação e que, em 22.05.2003, apresentou novo pedido de revisão do
mesmo acto, com os mesmos fundamentos, sendo notificado, em 06.06.2003, da segunda decisão de
indeferimento, tendo, em 15.09.2003, deduzido a presente impugnação judicial.
2. Face a tal factualidade, concluiu a douta decisão, aliás na esteira da contestação, que este segundo acto decisório não tem carácter inovatório em relação ao primeiro, por se estar perante um acto
confirmativo, que não é contenciosamente recorrível.
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3. Tal conclusão enferma de erro de julgamento e deve ser afastada, pois que, dando de barato
que os fundamentos do segundo pedido de revisão são os mesmos do primeiro, o segundo acto de
indeferimento não é meramente confirmativo do primeiro.
4. A conclusão só poderia estar certa se o segundo pedido de revisão do acto de liquidação tivesse
sido apresentado à Alfândega antes de decorridos dois anos sobre a data da apresentação do primeiro,
o que não foi o caso.
5. Porque mediou mais de dois anos entre a formulação de tais pedidos, por força do disposto
na alínea a) do n.º 2 do art. 56.º da LGT, o segundo acto não é confirmativo do primeiro, antes inova
na ordem jurídica e produz efeitos próprios, designadamente para fins de sindicância jurisdicional,
tempestivamente exercitada pelo recorrente.
6. O erro de julgamento estende-se à declaração de procedência da excepção dilatória de inimpugnabilidade do acto e à decretada absolvição da instância.
6. (sic) A douta sentença, por errada interpretação, violou o disposto nos arts. 2.º alínea b) e 56.º
n.º 2 alínea a) da LGT, 9.º do CPA, 9.º do CC e 668.º n.º 1 alínea c) do CPC.
Termos em que, e nos do douto suprimento, deve o recurso ser julgado procedente e revogada a
sentença, julgando-se procedente a impugnação, com as legais consequências, como acto de inteira
JUSTIÇA
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
(…)
a. Fundamentação
No art. 56.º da LGT está expresso haver por parte da AT o dever de pronúncia sobre todos os
assuntos da sua competência – n.º 1.
E também o dever de decidir, salvo se tiver havido pronúncia “há menos de 2 anos sobre pedido
do mesmo autor com idênticos objecto e fundamentos”, ou tiver sido “ultrapassado o prazo legal de
revisão do acto tributário” – n.º 2 ibidem.
No art. 9.º do CPTA prevê-se não haver dever de decisão quando a administração tiver praticado
dois anos antes acto administrativo, o que é diferente.
Procurando interpretar a norma anteriormente referida dentro da unidade do sistema, segundo
o que resulta do art. 9.º n.º 1 do C. Civil, é de considerar ainda especialmente o seguinte:
- a revisão do acto tributário pode ter lugar no prazo de 3 anos, por força das disposições –
arts. 101.º da reforma Aduaneira e 236.º n.º 2 do CAC;
- o pedido de revisão do acto tributário pode ter lugar, oficiosamente, ou a pedido dos interessados – art. 44.º, n.º 1 alínea c) do CPPT; e
- entre os actos lesivos estão incluídos os de indeferimento de pedidos de revisão, relativamente
aos quais é de reconhecer o direito de impugnação ou de recurso, nos termos da lei – art. 95.º n.º 1 e
2 alínea d) da LGT.
Neste circunspecto sendo de entender a norma em causa, melhor resulta ser de reconhecer a
impugnabilidade do acto que indeferiu o pedido de revisão, formulado antes do prazo de 3 anos sobre
a data dos respectivos factos, e decorridos 2 anos sobre anterior pedido, apesar da decisão anterior
ser de indeferimento, e desta ter incidido sobre pedido com fundamento semelhante.
Com efeito, por não ter sido apresentada impugnação ou recurso dessa primeira decisão, não
será de recusar tal quanto à nova decisão, pelo menos com o fundamento com que se decidiu, pois,
tendo a nova decisão sido proferida ainda dentro do prazo em que é possível a revisão do acto, quanto
ao mesmo é de admitir a sua impugnabilidade.
Em sentido próximo ao que aqui se defende se pronunciou já o acórdão do STA de 20-3-2002,
proferido no proc. 26.580, entre outros, e o exm.º cons. Jorge Sousa, em CPPT, an. e com., 2011, Áreas
ed. vol. I, p. 417, que defende ser de entender a primeira decisão como tendo “um carácter meramente
provisório, até que esteja esgotado o prazo em que é permitida a revisão”, embora reconhecendo ser
posição que não tem encontrado eco na jurisprudência do STA, mas que não será difícil de aceitar
no domínio do contencioso tributário, por o regime da revisão, tal como é nesta admitida, também a
pedido do contribuinte, não ter paralelo no domínio do contencioso administrativo.
b. Decisão
É de substituir a sentença recorrida por outra que determine o prosseguimento dos autos, se a
tal nada mais obstar, termos em que o recurso é de proceder.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se a decisão recorrida cometeu erro de julgamento ao julgar verificada a excepção de
“inimpugnabilidade do acto” objecto da impugnação judicial deduzida – de indeferimento do pedido de
revisão da liquidação de Imposto Automóvel por extemporaneidade – porque meramente confirmativo
de acto anterior do mesmo teor.
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5 – Matéria de facto
Na decisão objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Em 18.9.2000, o impugnante apresentou a declaração de veículo ligeiro n.º 2000/0068179,
relativo ao veículo da marca Mercedes-Benz, adquirido na Alemanha, tendo a Alfândega de Aveiro
liquidado o imposto automóvel no montante de e 9.540,27, segundo registo de liquidação com a mesma
data, tendo o imposto sido pago em 29.1.2000 (docs. de fls.38 a 52).
2. No dia 18 de Abril de 2001, o impugnante apresentou pedido de revisão do acto de liquidação
mencionado em 1, invocando a desconformidade do DL n.º 40/93, de 18.2 com o art. 90.º, n.º 2, do
Tratado de Roma (doc. de fls. 27 e 28).
3. No dia 29 de Maio de 2001, foi proferida decisão de arquivamento do procedimento de revisão
oficiosa, com a seguinte fundamentação: “considerando que os pedidos de revisão dos actos de liquidação, por iniciativa do sujeito passivo, têm de ser apresentados no prazo de 90 dias, a contar do termo
do prazo de pagamento voluntário (cfr. n.º 1 do art. 78.º da LGT e os artigos 70º e 102º do CPPT) e
que, se tiver sido ultrapassado esse prazo, não existe dever de decisão, face ao disposto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 56.º da LGT, afigura-se-nos que o presente pedido de revisão deverá ser arquivado
com esse fundamento de direito, uma vez que o prazo para pagamento voluntário do IA liquidado na
DVL n.º 00/68179, expirou em 2.12.00 e o pedido de revisão do acto de liquidação foi apresentado em
18.4.2001” (cfr. fls. 26).
4. O impugnante foi notificado desta decisão, na pessoa do seu mandatário, no dia 4 de Julho de
2001 (cfr. fls. 25).
5. No dia 22 de Maio de 2003, o impugnante apresentou novo pedido de revisão do acto de liquidação referido em 1., com os mesmos fundamentos, reconduzidos à violação do Direito Comunitário
(cfr. fls. 34).
6. No dia 29 de Maio de 2003, foi proferida decisão de arquivamento do procedimento de revisão
oficiosa, com a seguinte fundamentação: “considerando que os pedidos de revisão dos actos de liquidação, por iniciativa do sujeito passivo, tem de ser apresentados no prazo de 90 dias, a contar do termo
do prazo de pagamento voluntário (cfr. n.º 1 do art. 78.º da LGT e os artigos 70º e 102º do CPPT) e
que, se tiver sido ultrapassado esse prazo, não existe dever de decisão, face ao disposto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 56.º da LGT, afigura-se-nos que o presente pedido de revisão deverá ser arquivado
com esse fundamento de direito, uma vez que foi apresentado em 22.5.2003 e o prazo para pagamento
voluntário do IA liquidado nas DVLs a que se reporta, expirou nas datas que se discriminam: DVL
n.º 2000/68179 expirou em 02-12-2000 “(cfr. fls. 33).
7. O impugnante foi notificado desta decisão, na pessoa do seu mandatário, no dia 6 de Junho de
2003 (cfr. fls. 32).
8. No dia 15 de Setembro de 2003, a impugnante deduziu a presente impugnação judicial (fls. 1).
6– Apreciando.
6.1 Da julgada inimpugnabilidade do acto de indeferimento do pedido de revisão da liquidação
objecto de impugnação porque meramente confirmativo de acto anterior
A decisão recorrida, a fls. 84 a 90 dos autos, julgou procedente a excepção de inimpugnabilidade
do acto, absolvendo a Fazenda pública da instância, por ter entendido que o acto impugnado – despacho de indeferimento do pedido de revisão do acto de liquidação de IA por intempestividade – era
confirmativo de acto anterior, nada inovando em relação ao primeiro, carecendo por isso de lesividade
autónoma e não sendo contenciosamente recorrível, pois que recorrível era o primeiro acto que, não
tendo sido objecto de recurso contencioso de anulação, se cristalizou na ordem jurídica, não podendo,
pois, ser atacado por via desta acção (cfr. sentença recorrida, a fls. 89 e 90 dos autos).
Discorda do decidido o recorrente, alegando que o segundo acto de indeferimento não é meramente
confirmativo do primeiro, pois mediou mais de dois anos entre a formulação de tais pedidos, pelo que,
por força do disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 56.º da LGT, o segundo acto não é confirmativo
do primeiro, antes inova na ordem jurídica e produz efeitos próprios, designadamente para fins de
sindicância jurisdicional, tempestivamente exercitada pelo recorrente.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos
e supra transcrito, sustenta o provimento do recurso atenta a existência de dever de decidir (art. 56.º da
LGT), por não ter sido ultrapassado o prazo de revisão oficiosa do acto tributário, que pode ser desencadeada pelo contribuinte, devendo reconhecer-se a impugnabilidade do acto que indeferiu o pedido
de revisão, formulado antes do prazo de 3 anos sobre a data dos respectivos factos, e decorridos 2
anos sobre anterior pedido, apesar da decisão anterior ser de indeferimento, e desta ter incidido sobre
pedido com fundamento semelhante.
Vejamos.
Como ensina VASCO PEREIRA DA SILVA (Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Lisboa,
1995, pp. 732/736) as concepções tradicionais do direito administrativo consideravam os “actos administrativos confirmativos” irrecorríveis, por carecerem de executoriedade (Marcello Caetano) ou de
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definitividade (Freitas do Amaral, ou por nem sequer poderem ser considerados actos administrativos
em razão de lhes faltar natureza inovatória (Sérvulo Correia).
Abandonada, desde logo ao nível constitucional (artigo 268.º n.º 4 da Constituição da República),
a concepção tradicional segundo a qual a recorribilidade do acto estava dependente da sua definitividade e executoriedade e afirmando a lei (artigo 120.º do Código de Procedimento Administrativo) que
os actos confirmativos são também verdadeiros e próprios actos administrativos, haverá, isso sim e
apenas, que aferir da verificação do pressuposto processual da lesão de direitos dos particulares, no
quadro de uma concreta relação jurídica administrativa, só sendo de afastar o recurso contencioso
de um acto confirmativo quando, entre esse acto e o anterior, exista identidade de lesão (cfr. VASCO
PEREIRA DA SILVA, op. cit., pp. 734 a 736).
No caso dos autos, não estamos perante recurso contencioso de anulação (hoje acção administrativa especial) mas perante uma impugnação judicial do indeferimento de pedido de revisão oficiosa
da liquidação, e, reconhecendo embora que o conteúdo do acto de indeferimento impugnado é similar
ao do acto de indeferimento antes proferido perante anterior pedido de revisão oficiosa da liquidação
(cfr. os números 3 e 6 do probatório fixado), entendemos que este segundo acto contém em si mesmo
lesividade própria, pois que, ao abster-se de conhecer do pedido de revisão do acto de liquidação deduzido passados dois anos sobre o pedido anterior (cfr. os números 3 e 6 do probatório fixado) e sem
que fosse ultrapassado o prazo de revisão oficiosa da liquidação (4 anos após a liquidação, estando
o tributo pago – cfr. o n.º 1 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária; 3 anos após a liquidação, caso se
entenda serem aplicáveis disposições aduaneiras especiais, conforme parecer do Ministério Público)
violou autonomamente o dever de decisão a que a Administração estava vinculada ex vi do disposto no
n.º 2 do artigo 56.º da Lei Geral Tributária, daí que deva reconhecer-se que, ao contrário do decidido, o
acto em causa é judicialmente sindicável, pois que contém em si mesmo uma autónoma lesão do direito
do contribuinte à decisão administrativa.
A sentença recorrida que assim o não entendeu não pode, pois, manter-se, sendo de prover o
recurso.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e julgando não verificada a excepção de “inimpugnabilidade do acto” determinar a baixando os autos
ao tribunal “a quo” para que prossigam, se a tal nada mais obstar.
Sem custas, pois a Fazenda Pública não contra-alegou.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce Neto.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Prejuízos fiscais. Dedutibilidade. Tributação pelo lucro consolidado. Saída do regime.
artigos 46.º, n.os 1 e 7, e 60.º, c), do CIRC. Lei n.º 39-B/94, de 27.12.
Sumário:
I — O facto de a lei regular de um modo específico no artigo 60.º do CIRC (na redacção
dada pela Lei n.º 71/93, de 26.11) a dedução de prejuízos fiscais nas sociedades de
grupo que haviam optado pelo regime de tributação pelo lucro consolidado, e de
preceituar, na alínea c), que uma vez «terminada a aplicação do regime relativamente a uma dada sociedade, podem ser deduzidos aos seus lucros tributáveis, nos
termos e condições do n.º 1 do artigo 46.º, os prejuízos a que se refere a alínea a)
que não tenham sido totalmente deduzidos ao lucro tributável consolidado e os
prejuízos adicionados para efeitos de determinação do lucro tributável, nos termos
dos n.os 10, 11 e 12, que lhe forem imputáveis», não significava que a aplicação
desse específico regime excluísse o que se dispunha no artigo 46.º do CIRC quanto
à verificação dos pressupostos legais que conformavam o direito à dita dedução.
II — Nos termos do artigo 46.º, n.º 7, do CIRC, aditado pela Lei n.º 39-B/94, de 27.12,
que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995 (a que corresponde o art.º 47º, n.º 8,
na redacção dada pela Lei n.º 30-G/2000, de 29.12), a dedução de prejuízos deixava
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III —

IV —

V—

VI —

de ser aplicável quando se verificasse, à data do termo do período de tributação
em que era efectuada a dedução, que fora modificado o objecto social da entidade
a que respeita ou alterada, de forma substancial, a natureza da actividade anteriormente exercida. Pelo que a lei passou a exigir uma continuidade na actividade
exercida - a actividade em que foi obtido o prejuízo deve ser, de forma substancial,
idêntica à actividade a que respeita o lucro a que aquele vai ser deduzido.
No caso vertente, a impugnante saiu do grupo de sociedades sujeita ao regime
de tributação pelo lucro consolidado em 31/12/1997, altura em que já estava em
vigor, desde 1 de Janeiro de 1995, o referido n.º 7 do artigo 46.º do CIRC, norma
que se mantinha em vigor no exercício a que respeita o lucro tributável ao qual
foi efectuada a dedução (1998).
E tendo alterado a sua actividade em 31/05/96, altura em que também já estava
em vigor aquele preceito legal, impunha-se-lhe a observância dessa norma desde
a sua entrada em vigor, a qual veio proibir, como se viu, a dedução aos lucros
tributáveis dos prejuízos fiscais acumulados nos exercícios em que desenvolvera
actividade económica de natureza diversa.
E não se verifica a aplicação retroactiva de uma norma, mas, antes, a aplicação
de uma norma que, no âmbito da dedução de prejuízos, fixa os efeitos da alteração
da actividade ocorrida após a sua entrada em vigor. Com efeito, estamos perante
factos ocorridos em plena vigência do referido n.º 7 do artigo 46.º do CIRC, quer
se considere que o direito à dedução nasceu com a ocorrência dos prejuízos — no
exercício de 1995 — quer se considere a data em que a Impugnante exerceu o
direito à dedução — exercício de 1998.
Razão por que o lucro tributável respeitante ao exercício de 1998 não pode absorver os prejuízos fiscais que dizem respeito a um período em que a impugnante
desenvolveu uma actividade económica diversa — isto é, entre 1 de Janeiro de
1995 e 31 de Maio de 1996.

Processo n.º 558/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Locamo — Controle de Crédito, SA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs o presente recurso jurisdicional da sentença proferida pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a fls. 455 a 458, de procedência da impugnação judicial que
a sociedade LOCAMO – CENTRAL DE CRÉDITO, S.A., com os demais sinais dos autos, deduziu
contra o acto de liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1998 e juros compensatórios,
no montante total de Esc. 17.102.882$00.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A. Ressalvado sempre o devido respeito, entende a Fazenda Pública que a douta sentença recorrida
padece de erro de julgamento quanto à aplicação de direito à matéria de facto dada como provada, na
medida em que interpretou erroneamente as regras legais ínsitas nos artigos 46º n.º 7 do CIRC, 2º n.º 1
da Lei 6/83, de 29/07 (actualmente revogado por força da alínea a) do artigo 18º da Lei n.º 2/2005, de
24/01) e 12º do Código Civil, na parte em que julgou que a não consideração dos prejuízos verificados
no exercício de 1995 constitui uma violação da lei.
B. Com efeito, a Lei n.º 39-B/94, de 27/12, que aprovou o Orçamento de Estado para 1995, aditou
ao artigo 46º do CIRC um n.º 7, com a redacção transcrita na douta decisão do Tribunal a quo.
C. Simplesmente, esta Lei n.º 39-B/94 não consagra qualquer disposição especial relativa à entrada
em vigor daquele n.º 7 do artigo 46º.
D. De modo que, a questão da sua aplicação no tempo tem de ser apreciada ao abrigo do preceituado no artigo 12º do Código Civil, no qual está vertido o princípio geral em matéria de aplicação
das leis no tempo.
E. Recorde-se que à data dos acontecimentos controvertidos ainda não se poderia aplicar o artigo 12º
da LGT, cuja vigência apenas teve lugar em 1999.
F. Nestes termos, como se encontra assente na jurisprudência dos tribunais superiores, no caso sub
judice não se está perante uma situação em que seja por lei atribuída eficácia retroactiva, nem perante a
regulação directa do conteúdo de relações jurídicas, pelo que é indubitável que aquele n.º 7 do art. 46º
só se aplica a factos futuros, por força tanto da primeira parte do n.º 1 como da primeira parte do n.º 2
do artigo 12º do Código Civil.
G. Ademais, entendendo-se que o n.º 7 do art. 46º do CIRC constitui uma norma que determina o
efeito de factos (alteração da actividade), o efeito nele previsto apenas é atribuído a factos que ocorram
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após a sua entrada em vigor, ou seja em 01/01/95, por força do determinado no artigo 2.º n.º 1 da Lei
n.º 6/83, de 29/07, ainda vigente em 1994.
H. Ora, na situação dos autos, vem provado que a alteração da actividade da impugnante ocorreu
em 31/05/1996, pelo que não é de afastar a possibilidade de aplicação do preceituado naquele n.º 7 do
art. 46º no que respeita aos prejuízos fiscais apurados no exercício de 1995.
I. Aliás, relativamente aos prejuízos fiscais apurados no exercício de 1995 não parece restar dúvidas que o facto constitutivo do direito à dedutibilidade ocorreu em data posterior à entrada em vigor
do n.º 7 do artigo 46º do CIRC.
J. Não configurando este entendimento uma qualquer aplicação retroactiva não prevista na lei.
K. Por conseguinte, e sem prejuízo para melhor entendimento, apenas se deveria ter sentenciado
pela anulação parcial da liquidação, isto é, relativamente aos prejuízos gerados no exercício da actividade
em 1993 e 1994, mas já não os de 1995, que se deveriam manter no ordenamento jurídico.
L. Pelas razões acabadas de explanar, não pode a Fazenda Pública aceitar o sentido da decisão
tomada, por considerar que errou a douta sentença na aplicação do direito, porquanto fez errónea
subsunção da matéria considerada como provada às normas aplicáveis in casu, mais concretamente os
artigos 46º n.º 7 da CIRC, 2.º n.º 1 da Lei 6/83, de 29/07 (actualmente revogado por força da alínea a)
do artigo 18.º da Lei n.º 2/2005 de 24/01) e 12º do Código Civil.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se parcialmente a douta sentença recorrida, na parte que julgou que a não consideração dos prejuízos
verificados no exercício de 1995 constitui uma violação da lei, com as legais consequências.
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações para sustentar a manutenção do julgado, tendo
rematada a sua alegação com as seguintes conclusões:
iii. A Fazenda Pública, tendo por base o facto de a impugnante ter alterado a sua actividade e
objecto em 31.05.96, entendeu que ao lucro tributável do exercício de 1998 não eram dedutíveis os PF
do exercício de 1995 - o que sustenta invocando a disciplina do artigo 46º n.º 7 do CIRC.
iv. Nos termos da alínea c), 2ª parte, do artigo 60º do CIRC, “Terminada a aplicação do regime
relativamente a uma dado sociedade, podem ser deduzidos aos seus lucros tributáveis, nos termos e
condições do n.º 1 do artigo 46º (...) os prejuízos adicionados para efeitos de determinação do lucro
tributável nos termos dos nºs 10, 11 e 12 (do artigo 59º do CIRC), que lhe forem imputáveis” (sic,
destaque nosso).
v. Ora, o n.º 1 do artigo 46º do CIRC, na redacção aplicável, referia tão só que “Os prejuízos fiscais
apurados em determinado exercício, nos termos das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros
tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos cinco exercícios posteriores”.
vi. Ora, o artigo 60º, c), 2ª parte, do CIRC, remete única e exclusivamente para o disposto no n.º 1
do artigo 46º do CIRC, afirmando que os prejuízos fiscais são dedutíveis “nos termos e condições” aí
definidas e, portanto, não remete para o regime do artigo 46º do CIRC na sua globalidade, nem remete
para o disposto no artigo 46º n.º 7 do CIRC.
vii. O artigo 60º c) do CIRC constitui norma especial relativamente ao artigo 46º do CIRC, conforme se deduz da sua epígrafe, “Regime específico de dedução de prejuízos fiscais” (destaque nosso),
por contraposição à epígrafe do artigo 46º do CIRC, relativa à “Dedução de prejuízos fiscais”.
viii. A disciplina dos elementos essenciais dos impostos, por ser matéria de competência reservada
do parlamento, tem de constar de lei ou de decreto-lei autorizado, tudo em obediência ao princípio
constitucional da legalidade fiscal (arts. 103º/2 e 165º, n.º 1, i) da CRP).
ix. Esta limitação legal em matéria de incidência, taxa, benefícios fiscais e garantias dos contribuintes, está também consagrada no artigo 11.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária (LGT), onde pode ler-se que
“As lacunas resultantes de normas tributárias abrangidas na reserva de lei da Assembleia da República
não são susceptíveis de integração analógica.” (sublinhado nosso).
x. Os artigos 60º c) e 46º do CIRC respeitam à determinação da matéria colectável ou seja, respeitam a questões de incidência tributária.
xi. Assim, quando a AF expande a letra da lei para nela fazer caber situações que não estão expressamente previstas, tal equivale a criar norma onde não existia norma e, portanto, em última análise,
a exercer poder legislativo em matéria constitucionalmente vedada — assim violando o princípio da
legalidade fiscal.
xii. No caso em apreço, o artigo 60º, c), 2ª parte, do CIRC, norma especial, como vimos, remete única
e exclusivamente para os “termos e condições” do artigo 46º n.º 1 do CIRC o que se justifica facilmente,
atenta a situação específica em causa - dedução de prejuízos fiscais de sociedades que foram integradas
e saíram de um perímetro de consolidação fiscal, especificamente regulada pelo artigo 60º do CIRC.
xiii. Assim, a AF faz uma interpretação e aplicação legislativa sem qualquer correspondência com
o texto e espírito do legislador expresso na alínea c) do artigo 60º do CIRC, ou, pelo menos, faz uma
aplicação analógica do disposto no n.º 7 do artigo 46º do CIRC ao caso “sub judice”, na medida em
que a sua aplicação não tem qualquer correspondência com o teor da alínea c) do artigo 60º do CIRC,
norma especial que prevalece sobre aquela, como vimos.

3603
xiv. A aplicação analógica, ao caso sub judice, do disposto no n.º 7 do artigo 46º do CIRC pressuporia
sempre que fosse razoável considerar que a ratio legis subjacente a essa disposição legal teria igual cabimento
no âmbito específico aqui em causa - o da dedução de prejuízos fiscais de sociedades que foram integradas
e saíram de um perímetro de consolidação fiscal, especificamente regulada pelo artigo 60º do CIRC.
xv. Tal não é o caso, uma vez que, compulsado o regime legal da tributação pelo lucro consolidado,
constata-se que uma das suas inegáveis vantagens consistia, precisamente, na possibilidade, embora
limitada, de se efectuar uma compensação dos prejuízos fiscais individuais das várias sociedades integrantes do grupo aos lucros tributáveis de outras sociedades do mesmo grupo - prejuízos esses que,
caso as respectivas sociedades tivessem sido tributadas autonomamente, não poderiam ser aproveitados,
conforme se deduz do regime do artigo 59º do CIRC, na redacção anterior.
xvi. Se no âmbito do lucro consolidado, se admitia que as sociedades que o integrassem poderiam compensar os seus prejuízos fiscais aos lucros tributáveis das outras sociedades, sem quaisquer
limitações ao nível do objecto social ou actividade concretamente exercida por umas e outras - em
benefício e concomitante atenuação da tributação consolidada - considerar-se como aplicável a restrição
constante do n.º 7 do artigo 46º do CIRC no domínio específico aqui em causa, além do mais, está em
clara contradição com a natureza desta mesma tributação.
xvii. A liquidação em apreço, ao fazer uma aplicação analógica do artigo 46º n.º 7 do CIRC de
molde a inserir o mesmo no regime especial de dedutibilidade dos prejuízos fiscais estabelecida no
artigo 60º do CIRC, claramente desrespeita o disposto no art. 11.º n.º 4 da LGT, o que vale por dizer
que está, assim, inquinada de vício de violação de lei, gerador da sua anulabilidade.
Caso assim não se entenda:
xviii. Nos termos do disposto no artigo 684º-A do CPC, aplicável por força do disposto no
artigo 281º do CPPT, pretende a Impugnante que sejam apreciados, no presente recurso, os vícios cujo
conhecimento o Tribunal a quo considerou prejudicado.
xix. Se a AF efectua uma correcção aos prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores,
susceptíveis de dedução ao lucro tributável do exercício de 1998, então, deveria, de igual forma, ter
corrigido, a favor do contribuinte, o acréscimo de prejuízos fiscais imputáveis à Impugnante, que a Peninsular fez ao lucro tributável consolidado do exercício de 1997 — sob pena de violação dos princípios
da justiça, proporcionalidade e interesse que devem nortear a actuação dos agentes públicos — o que
constitui vício de violação de lei.
xx. Na parte em que a liquidação respeita a juros compensatórios, de 1.970.523$00, a mesma padece
de vício de falta de fundamentação e de violação do disposto no n.º 9 do artigo 35º da LGT, uma vez que
não foi explicitada a forma de cálculo desses juros, designadamente no que concerne à taxa, base e período
de cálculo concretamente utilizados para o efeito (Cfr. artigos 77º da LGT e 268º n.º 3 da CRP).
xxi. Não foi dado cumprimento ao disposto no artigo 60º n.º 1 a) da LGT, pois a Impugnante não
foi notificada para exercer o seu direito de audição antes da liquidação.
xxii. sendo inoponível a esta evidência a circunstância de lhe ter sido conferida a oportunidade
de exercer o mesmo direito de audição sobre o dito projecto de correcções, uma vez que o nº. 2 do
mesmo preceito legal apenas dispensa a audição prévia no caso da liquidação se efectuar com base em
declaração do contribuinte, o que não é o caso, como é evidente.
xxiii. É que, na lei aplicável aos factos tributários em causa, o artigo 60º da LGT não estabelecia
a dispensa do direito de audição prévia, sendo que a situação de dispensa de audiência prévia prevista
na alínea a) do n.º 2 do artigo 103º do CPA — de o contribuinte já se ter pronunciado no mesmo procedimento - não é aplicável no caso concreto, uma vez que, como é entendimento da nossa Doutrina “...
este caso dispensa de audiência não foi incluída na LGT pela que, não havendo nesta matéria um caso
omisso, não haverá suporte legal para fazer aplicação no procedimento tributário do preceituado nesta
alínea a) do nº. 2 do art. 103º do CPA” (cfr. Diogo Leite de Campos, Jorge Lopes de Sousa e Benjamim
Silva Rodrigues, LGT Comentada e Anotada, 1999, Vislis, p. 204).
xxiv. A falta de audição prévia – como preterição de formalidade essencial do procedimento
tributário – determina a anulabilidade da liquidação aqui em causa.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«1. A fundamentação jurídica da sentença acolhe, por remissão, o parecer do Ministério Público,
onde se sustenta a anulação da liquidação adicional de IRC apenas na medida resultante da desconsideração dos prejuízos fiscais apurados nos exercícios de 1993 e 1994 (fls. 356 e 457).
Por isso a decisão de procedência da impugnação judicial deve ser interpretada extensivamente,
por forma a incluir no seu âmbito o prejuízo fiscal apurado no exercício de 1995 e a conferir legitimidade à Fazenda Pública para a interposição do recurso jurisdicional, como parte vencida quanto
a esta questão.
2. Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos termos das disposições anteriores,
são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores (art.46º
n.º 1 CIRC redacção vigente em 1998).
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Este regime é inaplicável quando se verificar, à data do termo do período de tributação em que
é efectuada a dedução, que foi modificado o objecto social da entidade a que respeita ou alterada, de
forma substancial, a natureza da actividade anteriormente exercida (art. 46º n.º 7 CIRC aditado pela
Lei n.º 39-B/94, 27 Dezembro - Lei OGE 1995). Esta alteração entrou em vigor em 1.01.1995, conjuntamente com o OGE 1995, aplicando-se na determinação do lucro tributável dos exercícios de 1995
e posteriores nos termos da regra geral da aplicação da lei no tempo, porque rege sobre os efeitos de
factos jurídicos (art. 12º n.º 2 C.Civil).
Os prejuízos fiscais, por obediência ao princípio da capacidade contributiva e em consequência
da comunicabilidade entre exercícios, atenta a continuidade da actividade económica, devem ser deduzidos aos lucros tributáveis futuros, dentro do limite temporal definido no art. 46º n.º 1 CIRC.
O facto constitutivo do direito à dedução é o apuramento do prejuízo fiscal, sendo a sua ocorrência
que determina a lei competente para a regulação da respectiva relevância jurídica
Pretendeu-se com a alteração normativa prevenir acções de engenharia fiscal no sentido da dedução de prejuízos fiscais (eventualmente decorrentes de má qualidade da gestão) a lucros tributáveis
obtidos em exercícios posteriores por actividade económica de natureza marcadamente distinta, para
onde o sujeito passivo tenha migrado, desta forma logrando carga fiscal nula (correspondente aos
prejuízos fiscais) e carga fiscal nula ou reduzida (resultante da dedução daqueles prejuízos).
No caso concreto:
a) não existe aplicação retroactiva da norma controvertida porque o facto constitutivo do direito
à dedução (apuramento dos prejuízo fiscal no final do exercício de 1995) é posterior ao início da
vigência da alteração normativa (1.01.1995);
b) não conflitua a interpretação propugnada com o princípio da segurança jurídica e tutela da
confiança porque o sujeito passivo não ignora que a partir de 1995 os prejuízos fiscais eventualmente
apurados não podem ser deduzidos ao lucro tributável de exercícios posteriores, se ocorrer uma mudança do objecto social ou uma alteração substancial da actividade económica.
3. É inaplicável o regime de ampliação do objecto do recurso previsto no art.684º-A CPC porque
a parte vencedora (sujeito passivo de IRC) não decaiu quanto a qualquer fundamento, antes obtendo
ganho de causa quanto ao único fundamento apreciado (violação de lei)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão de consideração do prejuízo fiscal do exercício de 1995 na dedução ao lucro tributável
do exercício de 1998 deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
-manutenção da liquidação adicional de IRC, na medida resultante da desconsideração da dedução
do prejuízo fiscal do exercício de 1995 no lucro tributável do exercício de 1998.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida julgou-se como provada a seguinte matéria de facto:
1- A impugnante foi notificada da nota de liquidação respeitante ao IRC do ano de 1998 nos termos
constantes de fls.16 e 17 e que aqui se dão por reproduzidas.
2- As correcções efectuadas ao IRC do ano de 1998 decorreram de uma acção inspectiva realizada
pelos Serviços de Inspecção Tributária de Lisboa, cfr. fls. 22 a 53 destes autos e que aqui se dão por
reproduzidas.
3- Dá-se aqui por reproduzido o documento n.º 3 junto com a petição inicial.
4- As correcções à matéria colectável efectuadas ao exercício económico de 1998 importaram em
Esc. 40.460.854$00, cfr. fls. 29 destes autos.
5- Os fundamentos para as correcções referidas em 4), e exaradas no relatório da inspecção tributária identificado em 2), são em resumo os seguintes:
“A sociedade Locamo - Controle de Crédito, SA, efectuou no exercício de 1998 uma dedução de
prejuízos fiscais, no montante de 53.158.993$00, absorvendo a totalidade do lucro tributável declarado
no referido exercício. (…)
Contudo, do controlo efectuado ao montante de prejuízos susceptível de ser objecto de reporte
nos exercícios posteriores a 1997, nos termos da alínea c) do artº 60º do CIRC, em consequência da
ocorrência da caducidade em 31/12/97 do regime de tributação pelo lucro consolidado do grupo
Peninsular Investimentos, SGPS, SA (onde esteve incluída como sociedade dependente desde 1993 a
1997, inclusive), constata-se que o valor dos prejuízos fiscais passíveis de dedução naquele âmbito,
ascendia apenas a 12.698.139$00, correspondente à parte do prejuízo apurado no exercício de 1996
pela LOCAMO-CONTROLE DE CRÉDITO, SA.”, decorrente da nova actividade de “Gestão de
Risco, Controle e Recuperação de Créditos em Atraso”, por si exercida a partir de 31/05/96, a qual
foi adicionada ao lucro tributável consolidado de 1997 do grupo em questão, nos termos do n.º 12 do
art.º 59º do CIRC (…).
Deste modo, verifica-se que a título de reporte de prejuízos fiscais de anos anteriores, foi indevidamente deduzida ao lucro tributável de 1998 da LOCAMO - CONTROLE DE CRÉDITO, SA, a
importância de 40.460.854$00 (53.158.993$00 - 12.698.139$00) (...)”.
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6- Dá-se aqui por reproduzida a declaração modelo 22 de IRC dos anos de 1993 a 1998 apresentada
pela impugnante e constantes destes autos de fls. 224 a 274.
7- Dá-se aqui por reproduzida a declaração de rendimentos de consolidação relativa ao exercício
de 1997 apresentada por Peninsular Investimentos, SGFS, SA, e constante destes autos de fls. 276 a 288.
8- A presente impugnação foi apresentada em 12.10.2001, cfr. fls. 1 destes autos.
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou procedente a impugnação
judicial deduzida pela sociedade LOCAMO - Controle de Crédito, S.A., contra o acto de liquidação
adicional de IRC referente ao exercício de 1998 e respectivos juros compensatórios, acto que provém da
correcção levada a cabo pela Administração Tributária à dedução de prejuízos fiscais que esta sociedade
efectuou nesse exercício (e que absorveu a totalidade do lucro tributável nele declarado), desconsiderando o reporte de prejuízos apurados com referência aos anos de 1993, 1994 e 1995.
Tal impugnação tem por causa de pedir vícios de violação de lei por ofensa do disposto nos
artigos 46º, nºs. 1 e 7, e 60º, alínea c), do CIRC, e por ofensa dos princípios da justiça e da proporcionalidade, vício de preterição do direito de audição, bem como, quanto aos juros compensatórios, vícios
formais de falta de notificação e falta de fundamentação da respectiva liquidação.
A sentença recorrida começou pela análise do vício de violação de lei por ofensa do disposto nos
arts. 46º, nºs. 1 e 7, e 60º, alínea c), ambos do CIRC, e, julgando-o verificado, anulou o acto de liquidação
de imposto e dos juros, assim ficando prejudicado o conhecimento dos demais vícios invocados.
É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, sustentando que ela padece de erro de julgamento em matéria de direito, na medida em que terá interpretado erradamente as
regras legais ínsitas nos artigos 46º n.º 7 do CIRC e 12º do Código Civil, na parte em que julgou que
a desconsideração dos prejuízos verificados no exercício de 1995 constitui uma violação de lei, desse
modo aceitando a ilegalidade da correcção e do acto de liquidação impugnado no que toca à desconsideração do reporte de prejuízos apurados com referência aos exercícios de 1993 e 1994.
Com efeito, tal como é realçado pelo Exm.º Procurador-Geral Adjunto no parecer emitido neste
Supremo Tribunal, a fundamentação jurídica da sentença acolhe, por remissão, o parecer do Ministério Público emitido em 1ª instância e onde este sustentara a anulação da liquidação apenas na medida
resultante da desconsideração dos prejuízos fiscais apurados nos exercícios de 1993 e 1994. Mas tendo
a decisão de procedência da impugnação abrangido no seu âmbito anulatório a totalidade da correcção
efectuada, incluindo, portanto, a correcção ao prejuízo fiscal apurado no ano de 1995 - já que anulou
na totalidade a liquidação impugnada - e estando a Recorrente a questionar a sentença apenas na parte
em que julgou que a não consideração dos prejuízos verificados no exercício de 1995 constitui uma
violação da lei, há que concluir que ela aceita a anulação parcial da liquidação, isto é, aceita a ilegalidade da correcção na parte relativa à desconsideração dos prejuízos gerados nos exercícios e 1993 e
1994, somente não a aceitando na parte relativa à desconsideração dos prejuízos gerados no exercício
de 1995, a qual, na sua perspectiva, deveria manter-se - cfr. as elucidativas conclusões A) e k).
É, pois, com este âmbito que importa passar ao conhecimento do objecto do recurso.
O tribunal “a quo” julgou procedente a impugnação, considerando ilegal o acto de liquidação
impugnado, com a seguinte e única fundamentação: «Sustenta o impugnante que a liquidação do IRC
ora em apreciação é ilegal por vício de violação de lei e por preterição de formalidades legais. Ora,
no que concerne à questão em discussão nos presentes autos, e conforme supra mencionado, a Exm.ª
Magistrada do Ministério Público pronunciou-se no sentido da procedência da impugnação nos termos
constantes do parecer emitido de fls. 354 a 356 destes autos, por ocorrer o vício de violação de lei.
Ora, a análise efectuada no parecer emitido, mostra-se adequada e completa, face à matéria de facto
dada como assente, pelo que se dispensa outras considerações por parte deste Tribunal, dando-se aqui
por integralmente reproduzido o teor do mesmo e que consta destes autos a fls. 354 a 356.
Assim sendo, conclui-se pela procedência da presente impugnação por ilegalidade da liquidação
por vício de violação de lei.».
Apesar de considerarmos que esta decisão carece de fundamentação de direito, na medida em
que se limita a um remissão para o parecer emitido pelo Ministério Público antes da sentença, cujo
teor nem sequer vem editado, e que tal equivale a uma ausência de motivação jurídica susceptível de
determinar a nulidade da sentença em conformidade com o disposto nos arts. 125º do CPPT e 668º,
n.º 1, alínea b) do CPC (1), o certo é que tal nulidade não foi arguida nem é de conhecimento oficioso,
pelo que nos resta apreciar o erro de julgamento que lhe é imputado, considerando o teor do aludido
parecer, onde o Ministério Público defende o seguinte:
«O art. 60º, alínea c), do CIRC é uma norma especial que remete exclusivamente para o n.º 1 do
art. 46º do CIRC. Este último preceito na redacção vigente até 31/12/94 dispunha que “os prejuízos
fiscais apurados em determinado exercício nos termos das disposições anteriores, serão deduzidos dos
lucros tributários, havendo-os, de um ou mais dos cinco anos anteriores.
Com a publicação da Lei do Orçamento de Estado para 95 (Lei 39-B/94) o legislador aditou ao
citado artigo o n.º 7 que estabeleceu que “O previsto no n.º 1 deste artigo deixará de ser aplicável
quando se verificar, à data do termo do período de tributação em que é efectuada a dedução, que foi
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modificado o objecto social da entidade a que respeita ou alterada de forma substancial a natureza
da actividade exercida”.
O efeito deste preceito legal apenas é atribuído a factos que ocorram após a sua entrada em vigor,
que ocorreu em 1.01.95 por força do disposto no art. 2º, n.º 1, da Lei 6/83 de 29/07.
No caso dos autos verifica-se que a alteração do objecto social da impugnante ocorreu em
31/05/96, isto é, depois da entrada em vigor do aludido preceito, todavia, o facto constitutivo do
direito à dedutibilidade é o apuramento dos prejuízos fiscais e estes foram verificados nos exercícios
de 93, 94 e 95.
Assim, relativamente à não consideração dos prejuízos verificados nos exercícios de 93 e 94
existe vício de violação da lei por não ser aplicável o n.º 7 do art. 46º do CIRC, o que determina a
anulação da liquidação.».
Vejamos.
Não suscita dúvidas que o artigo 60º do CIRC contém um regime específico de dedução de prejuízos fiscais para as situações de sociedades de grupo que optem pela tributação do lucro consolidado.
Porém, o facto de a lei regular de um modo especial a concreta situação da dedução de prejuízos fiscais
nas sociedades de grupo que optaram pelo regime da tributação pelo lucro consolidado - exactamente
porque não existe aqui uma tributação autónoma de cada uma das sociedades que integram o grupo - não
significa que a aplicação deste regime específico exclua o que se dispõe no art.º 46º quanto à verificação
dos pressupostos legais que conformam o direito à dita dedução.
Na verdade, o artigo 60º do CIRC, com a epígrafe «Regime específico de dedução de prejuízos
fiscais», estabelece, no seu corpo, que «Quando seja aplicável o regime estabelecido no artigo anterior,
na dedução dos prejuízos fiscais prevista no artigo 46.º observar-se-á ainda o seguinte:...», determinando
a sua alínea c), na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 71/93, de 26 de Novembro, que «Terminada a
aplicação do regime relativamente a uma dada sociedade, podem ser deduzidos aos seus lucros tributáveis, nos termos e condições do n.º 1 do artigo 46.º, os prejuízos a que se refere a alínea a) que não
tenham sido totalmente deduzidos ao lucro tributável consolidado e os prejuízos adicionados para efeitos
de determinação do lucro tributável, nos termos dos nºs. 10, 11 e 12, que lhe forem imputáveis.».
Ora, da leitura do referido normativo legal resulta evidente que o que nele se diz é que, quanto às
sociedades de grupo tributadas pelo lucro consolidado, na dedução dos prejuízos fiscais, disciplinada
no art. 46º, observar-se-ão ainda - ou seja, para além do que vem dito no mencionado art. 46º - as regras fixadas nas suas várias alíneas, que contemplam especificidades atinentes à tributação pelo lucro
consolidado, designadamente quando esse regime cessa.
Significa isto que as regras contidas no art. 46º do CIRC constituem um prius lógico na aplicação
do regime da dedução dos prejuízos fiscais e, verificados que estejam os respectivos requisitos, aplicar-se-ão, então, as normas específicas contidas no art. 60º do CIRC. O que se compreende, na medida
em que dos princípios fundamentais por que se rege o reporte de prejuízos no Código do IRC é o da
identidade, em termos jurídicos e em termos de actividade exercida, entre a empresa que obteve o prejuízo e a que efectua o reporte. Razão por que, o legislador veio estabelecer no n.º 7 do referido art. 46º
que a dedução de prejuízos deixará de ser aplicável quando se verificar, à data do termo do período de
tributação em que é efectuada a dedução, que foi modificado o objecto social da entidade a que respeita
ou alterada, de forma substancial, a natureza da actividade anteriormente exercida.
Nesta circunstância, não se podendo concluir que pelo facto do art. 60º do CIRC conter uma
disciplina específica quanto à dedução de prejuízos fiscais, mormente na sua alínea c), se tenha por
afastado o regime geral para tal dedução conforme previsto no art. 46º, é patente que é necessário apurar,
em primeiro lugar, se a Impugnante reúne, face ao que dispunha o art. 46º do CIRC, as condições para
proceder ao reporte de prejuízos e, só depois, verificados que estejam os pressupostos contidos nesse
preceito legal, se poderá determinar o seu quantum nos termos disciplinados pelo art. 60º do CIRC.
Na sua redacção inicial, o artigo 46º estipulava, no seu n.º 1, que «Os prejuízos fiscais apurados em
determinado exercício, nos termos das disposições anteriores, serão deduzidos aos lucros tributáveis,
havendo-os, de um ou mais dos cinco exercícios posteriores».
Porém, a Lei n.º 39-B/94, de 27 de Dezembro (Orçamento do Estado para o ano de 1995), aditou
ao mencionado artigo 46º a norma vertida sob o seu n.º 7, onde se determina que «O previsto no n.º 1
deste artigo deixará de ser aplicável quando se verificar, à data do termo do período de tributação em
que é efectuada a dedução, que foi modificado o objecto social da entidade a que respeita ou alterada,
de forma substancial, a natureza da actividade anteriormente exercida.».
Ora, visto que essa Lei n.º 39-B/94 nada dispõe, em especial, quanto à entrada em vigor dessa
alteração introduzida no artigo 46º, a mesma terá entrado em vigor em 1 de Janeiro de 1995, por força do
disposto no art. 2.º da Lei n.º 6/83, de 29 de Julho (2), sendo, pois, a sua aplicação no tempo determinada
de acordo com o princípio geral de aplicação das leis no tempo fixado pelo art. 12º, do Código Civil.
Assim, nos termos do art. 46º, n.º 7, do CIRC, aditado pela Lei n.º 39-B/94, de 27 de Dezembro
(a que corresponde o art.º 47º, n.º 8, na redacção dada pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro), a
dedução de prejuízos deixará de ser aplicável quando se verificar, à data do termo do período de tribu-
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tação em que é efectuada a dedução, que foi modificado o objecto social da entidade a que respeita ou
alterada, de forma substancial, a natureza da actividade anteriormente exercida.
Como salienta RUI DUARTE MORAIS, em “Apontamentos ao IRC”, Almedina, pág. 165 e segs.,
«... se o prejuízo de determinado exercício puder ser compensado pelo lucro do período seguinte, a
“compensação” será feita integralmente neste ano. Se não, no decurso dos exercícios subsequentes,
dentro do referido limite temporal, findo o qual os prejuízos ainda mão “compensados” não poderão,
mais ser deduzidos», mas há limitações a esse direito de reporte dos prejuízos, como sejam as alterações
na titularidade do capital social ou na actividade prosseguida por uma empresa, pois, como também é
salientado nessa obra, «... os abusos detectados (aquisição de sociedades — muitas vezes sem qualquer
actividade - com elevados prejuízos fiscais reportáveis, as quais passavam a exercer outra actividade,
muito lucrativa [ou a mesma actividade, mas num quadro societário totalmente diverso], aproveitando-se a vantagem resultante da dedução dos prejuízos antes acumulados), levaram à introdução do n.º 8
do art.º 47º, segundo o qual a possibilidade de dedução dos prejuízos deixa de se verificar quando haja
sido modificado o objecto social da entidade em causa ou alterada, de forma substancial, a natureza
da actividade anteriormente exercida ou se verifique a alteração da titularidade de, pelo menos, 50%
do capital social ou da maioria dos direitos de voto. Esta proibição pode ser afastada por decisão do
Ministro das Finanças, a requerimento do interessado, existindo “reconhecido interesse económico”.
Assim, para além da identidade jurídica, a lei exige uma continuidade na actividade exercida - a
actividade em que foi obtido o prejuízo deve ser, de forma substancial, idêntica à actividade a
que respeita o lucro a que aquele vai ser deduzido.
Pelo que, no exame desta questão deverá ter-se em conta, de uma forma global, a natureza da actividade
económica desenvolvida no exercício em que se obtém o prejuízo e a actividade económica desenvolvida
no exercício em que se obtém o lucro tributável, com vista a apurar se houve uma alteração substancial
relevante para efeito da aplicação do apontado normativo. E, como bem salienta o Exm.º Magistrado do
Ministério junto deste Tribunal, os prejuízos fiscais, por obediência ao princípio da capacidade contributiva
e em consequência da comunicabilidade entre exercícios, atenta a continuidade da actividade económica,
devem ser deduzidos aos lucros tributáveis futuros, dentro do limite temporal definido no art. 46º n.º 1
CIRC, sendo que o facto constitutivo do direito à dedução é o apuramento do prejuízo fiscal, sendo a sua
ocorrência que determina a lei competente para a regulação da respectiva relevância jurídica
No caso vertente, verifica-se que a impugnante esteve incluída, como sociedade dependente, desde 1993
a 1997 inclusive, no grupo “Peninsular Investimentos, SGPS, S.A.”, saindo do regime de tributação pelo lucro
consolidado desse grupo em 31/12/1997, altura em que já estava em vigor, desde 1 de Janeiro de 1995, o
referido n.º 7 do art.º 46º do CIRC. E o mesmo acontecia, por conseguinte, no exercício a que respeita o lucro
tributável ao qual foi efectuada a dedução (1998). Por outro lado, consta do relatório da inspecção, e não é
questionado pela impugnante, que ela alterou a sua actividade em 31/05/96, altura em que também já estava em
vigor aquele preceito legal. Pelo que se lhe impunha a observância da referida norma desde a sua entrada em
vigor, em 1 de Janeiro de 1995, a qual veio proibir, como se viu, a dedução aos lucros tributáveis dos prejuízos
fiscais acumulados nos exercícios em que desenvolvera actividade económica de natureza diversa.
E, salvo o devido respeito, não se verifica a aplicação retroactiva de uma norma, mas, antes, a aplicação de uma norma que, no âmbito da dedução de prejuízos, fixa os efeitos da alteração da actividade
ocorrida após a sua entrada em vigor. Com efeito, estamos perante factos ocorridos em plena vigência do
referido n.º 7 do art. 46º do CIRC, quer se considere que o direito à dedução nasceu com a ocorrência dos
prejuízos – no ano de 1995 - quer se considere a data em que a Impugnante exerceu o direito à dedução
– exercício de 1998 – pelo que, neste conspecto, a norma terá plena aplicação no caso vertente.
Neste contexto, não pode aceitar-se que a Impugnante deduza aos lucros tributáveis do exercício de
1998 os prejuízos fiscais apurados em exercícios em que se dedicara a actividade substancialmente diversa,
ou melhor dito, que o lucro tributável respeitante ao exercício de 1998 absorva os prejuízos fiscais apurados
após a entrada em vigor daquele preceito legal e que digam respeito a um período em que desenvolveu
uma actividade económica diversa – isto é, entre 1 de Janeiro de 1995 e 31 de Maio de 1996.
Termos em que não pode manter-se a sentença recorrida na parte em que julgou ilegal a correcção
levada a cabo pela Administração Tributária no que toca à desconsideração do prejuízo fiscal do exercício de 1995 na dedução ao lucro tributável do exercício de 1998, havendo que manter, nessa parte, e
perante a improcedência desse vício, o acto de liquidação adicional de IRC impugnado.
Todavia, a Impugnante invocou, na impugnação, outros fundamentos visando a anulação do acto de
liquidação impugnado, como sejam, a violação dos princípios da justiça, da proporcionalidade e interesse,
a preterição do direito de audição antes da liquidação, bem como, quanto aos juros compensatórios, a falta
de notificação e a falta de fundamentação da liquidação. Vícios cujo conhecimento ficara prejudicado,
na sentença recorrida, perante a decisão de procedência da impugnação quanto ao vício de violação da
lei por errada interpretação e aplicação do disposto nos arts. 46º, nºs. 1 e 7, e 60º, alínea c), do CIRC.
Neste cenário, e pretendendo prevenir as consequências da revogação de decisão recorrida - que
ora ocorre - a Recorrida pediu neste recurso a ampliação do objecto do recurso para julgamento das
ditas questões que não foram apreciadas por aquele tribunal.
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Vejamos.
Como se sabe, o legislador prevê duas situações em que a parte vencedora pode fazer valer as
posições que sufragou e que não obtiveram vencimento na decisão recorrida: uma, quando face a um
determinado pedido tenha apresentado vários fundamentos e o tribunal tenha julgado a acção procedente
com base em determinado fundamento e julgado improcedentes os demais; outra, quando tenham sido
deduzidos vários pedidos e algum deles tenha sido julgado improcedente. No primeiro caso, a lei permite que o recorrido lance mão do estipulado no artigo 684.º-A, n.º 1, do CPC e que, aproveitando as
contra-alegações, requeira e deduza aí a ampliação do âmbito do recurso interposto pela parte vencida.
Na segunda situação, a lei prevê que a parte deduza atempadamente recurso subordinado, nos termos
previstos no artigo 682.º do CPC.
Assim, nas situações em que tenham sido deduzidos vários pedidos e um deles tenha sido
julgado improcedente, a parte vencedora da acção, caso pretenda sindicar a decisão que lhe foi
desfavorável, deverá fazê-lo através de um recurso subordinado (artigo 682.º) e não mediante uma
ampliação do âmbito do recurso nos termos do disposto no artigo 684.º-A. Já o regime previsto no
artigo 684.º-A pressupõe que a parte vencedora haja decaído em algum dos fundamentos (causas
de pedir) que suportavam a acção ou a defesa, tendo o ónus de suscitar a apreciação da matéria em
que decaiu, prevenindo a hipótese de vir a ser revogada a decisão na parte ou segmento que lhe
foi favorável. Se não cumprir esse ónus, a decisão recorrida consolida-se quanto a tal segmento
decisório, o qual não poderá ser objecto de reapreciação oficiosa caso o tribunal ad quem venha a
inflectir o sentido da decisão recorrida no que toca ao fundamento que conduzira a que o recorrido
tivesse anteriormente obtido ganho de causa.
Como refere JOSÉ LEBRE DE FREITAS, no “Código de Processo Civil Anotado”, Coimbra Editora, 2003, em anotação ao artigo 684.º-A, «o n.º 1, prevê o caso de haver pluralidade de fundamentos
da acção (causas de pedir) ou da defesa (excepções), impondo ao tribunal de recurso que conheça
do fundamento em que a parte vencedora decaiu, desde que esta o requeira na sua contra-alegação,
ainda que a título subsidiário, prevenindo a necessidade da sua apreciação”. (...) “pode figurar-se a
situação de o autor ter pedido a anulação judicial de um contrato por si celebrado com fundamento em
dois vícios diferentes (por exemplo erro e coacção), se a acção foi julgada procedente com base num
dos vícios, afastando-se o outro por não terem sido provados os factos a ele atinentes, pode o autor
recorrido pedir a ampliação do objecto do recurso de modo a abranger o fundamento em que decaiu.
Mas o vencedor que se prevaleça desta faculdade não tem o estatuto de recorrente.».
Torna-se, pois, claro que, na ausência de uma decisão de improcedência dos fundamentos invocados, a situação em causa não se enquadra da previsão do art.º 684.º-A, pelo que a peticionada ampliação
do âmbito do recurso não é admissível.
Não obstante, nos termos do que dispõe o art. 660º, n.º 2, do CPC, torna-se agora necessário que o
tribunal conheça dos fundamentos que, pelas razões expostas, não foram apreciados na decisão recorrida.
Ora, este Supremo Tribunal não pode conhecer das referidas questões nos termos do que dispõe o
n.º 2 do art. 715º do CPC, porquanto não dispõe da necessária base factual para decidir – uma vez que
essa decisão pressupõe uma realidade de facto que não está pré-estabelecida nem aqui pode estabelecer-se por virtude de o STA carecer de poderes de cognição em sede de facto – e, por conseguinte, torna-se
essencial que os autos baixem à 1ª instância para conhecimento desses fundamentos, após a fixação
do pertinente quadro factual.
4. Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na parte em que julgou
procedente a impugnação com base em ilegal correcção da dedução ao lucro tributável do exercício
de 1998 do prejuízo fiscal do exercício de 1995, ordenando-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido
para conhecimento dos restantes vícios invocados.
Custas do recurso pela Recorrida, que contra-alegou.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Como pertinentemente se deixou explicado no acórdão do STA proferido em 31/01/2012, no recurso n.º 0795/11,
mesmo não sendo o MP uma parte nos autos, nem por isso, a lei autoriza que a sentença, em termos de fundamentação de direito,
remeta pura e simplesmente para o teor e sentido de Parecer emitido por aquela entidade. Veja-se também, sobre a matéria, Jorge
de Sousa (CPPT, Anotado e comentado, Vol. I, 6ª ed., 2011, anotações 10 e 11 ao art. 21º, pp. 293 e 294), que entende que, dada
a razão de ser desta proibição (a conveniência em impor ao juiz o estudo adequado das questões controvertidas que reclama
a elaboração de uma decisão com ponderação dos argumentos invocados em favor de cada uma das teses em confronto), «ela
deve estender-se à adesão a fundamentos invocados em peças distintas do requerimento ou oposição, designadamente pareceres
juntos ao processo ou que constem do processo administrativo em que foi praticado o acto impugnado).»
(2) Preceito que dispõe o seguinte «1 - O diploma entra em vigor no dia nele fixado ou, na falta de fixação, no continente
no quinto dia após a publicação, nos Açores e na Madeira no décimo quinto dia e em Macau e no estrangeiro no trigésimo dia.
2 - O dia da publicação do diploma não se conta.».
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Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Impugnação do revertido. Prazo para impugnar. Início de contagem. Natureza do
prazo. Extemporaneidade da impugnação.
Sumário:
I — Para efeitos de contagem do prazo de impugnação a alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT aplica-se quando estamos ainda em fase de pagamento voluntário.
II — No caso dos autos estamos perante uma execução fiscal e, portanto, estamos no
âmbito de uma cobrança coerciva. Assim sendo a norma aplicável para contagem
do prazo dito em 1) é a alínea c) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT e, nestes termos,
o prazo de 90 dias para a apresentação da impugnação deve contar-se a partir
da citação e não do termo do prazo para pagamento voluntário, pois já estamos
em sede de cobrança coerciva e não pagamento voluntário.
III — O prazo para impugnação é um prazo substantivo de caducidade e peremptório
que deve ser contado nos termos do n.º 1 do artigo 20º do CPPT.
IV — O princípio da tutela jurisdicional efectiva e o artigo 13.º Constituição que consagra o principio da igualdade não saem beliscados pelas normas que definem os
prazos de impugnação que assistem ao revertido citado para os termos do processo
executivo fiscal.
V — Se a citação do Impugnante, como responsável subsidiário, ocorreu em 30-05-2011,
e a impugnação foi apresentada em 26-09-2011, nesta data já se encontrava ultrapassado o prazo de noventa dias previsto no artigo 102.º n.º 1 alínea c) do CPPT,
pelo que a mesma é extemporânea.
Processo n.º 571/12-30.
Recorrente: Agostinho José Barbosa Rodrigues.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
AGOSTINHO JOSÉ BARBOSA RODRIGUES, com os demais sinais dos autos, impugnou as
liquidações adicionais de IRC dos anos de 2004 e 2005, liquidações nºs 20088319938327, 20081951484,
20081951483, 20088310039540 e 20081953751.
Por sentença de 19 de Março de 2012, o TAF de Viseu, julgou improcedente a impugnação por
entender ter procedido a excepção peremptória da caducidade do direito de deduzir a impugnação
judicial. Reagiu o recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes
conclusões:
1. A Impugnação apresentada foi oportunamente apresentada.
2. O prazo previsto no art 102º da CPPT tem natureza adjectiva e não substantiva.
3. No caso in decidendum era igualmente aplicável a alínea a) do n.º 1 do citado art. 102, facto
que tornava a impugnação oportunamente apresentada.
4. A sentença peca por nulidade por omissão de fundamentação e de omissão de pronúncia.
5. Foram violadas as normas constantes dos artigos 20º, 102º e 125º do CPPT, bem como art 9º,
n.º 3 do CC e ainda as normas constitucionais constantes dos artigos 3º n.º 3, 20º n.º 5 e art 103º n.º 3
da Constituição da Republica Portuguesa.
6. A sentença proferida perfilha entendimentos inconstitucionais daquelas citadas normas.
7. Deve a sentença proferida ser revogada por acórdão que ordene a baixa dos autos com remessa
para julgamento para apreciação e decisão da factualidade explanada na Petição Inicial, fazendo-se a
devida justiça!
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“1. Matéria controvertida:
- se devia ter sido aplicado o prazo previsto no art. 102.º alínea a) do C.P.P.T.;
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- se o prazo previsto no dito art. 102.º tem natureza adjectiva, para efeitos do computo a efectuar,
nos termos do previsto no seu art. 20.º
- se a sentença recorrida peca por nulidade por omissão de fundamentação e por omissão de pronúncia, nos termos do art. 125.º do C.P.P.T..
No sentido interposto em que se defendem tais soluções, acaba ainda por se invocar terem sido ainda
violadas as normas constitucionais constantes dos arts. 3º n.º 3, 20.º n.º 5 e 103º n.º 3 da C.R.P..
Na sentença recorrida, após se ter dado como provado o exercício do direito de audição quanto aos
pressupostos de que dependeu a reversão, julgou-se ter ocorrido a caducidade do direito de impugnação
por a mesma ter sido apresentada para além do prazo previsto no art. 102.º n.º 1 alínea c) do C.P.P.T.,
contado como prazo substantivo, nos termos do seu art. 20.º n.º 1.
2. Posição que se defende:
a. Fundamentação.
Estando em causa o prazo aplicável a impugnação operada por reversão — aliás, nos termos da
audição, esta operou-se mesmo, nos termos do art. 24.º aI. a) da L.G.T. ao caso do recorrente não é
directamente aplicável o disposto no art. 102.º n.º 1 aI. a) do C.P.P.T.
Nesta encontra-se previsto que a impugnação tenha lugar no prazo de 90 dias ocorra desde o termo
do pagamento voluntário, o que não é de aplicar ao recorrente, atenta a previsão específica existente.
O mesmo, tratando-se de um prazo para propositura de acção, também não é de contar como
adjectivo, nos termos do n.º 2 do art. 20º. do C.P.P.T., conforme parecer oportunamente já emitido e
decidido foi.
Não é de reconhecer que tenha existido omissão de pronúncia, pese o conhecimento das questões
suscitadas tenha sido efectuado em grande parte de uma forma genérica.
Entre essas questões, situa-se uma referente à nulidade da reversão.
Com efeito, tinha sido alegado que a reversão tinha ocorrido sem referência à falta de bens do
devedor originário, nem que tal falta tivesse sido causada pelo revertido no quadro do previsto no
art. 24. n.º 1 alínea a) ou b) da L.G.T..
Contudo, ainda que exista fraca fundamentação, crê-se que não resultará a omissão que é assacada,
em face dos termos em que tinha ocorrido o dito direito de audição que foi dado como provado.
É certo que elementos essenciais da relação jurídica tributária são os referentes aos sujeitos,
incluindo os referentes à sua responsabilidade, ao objecto e à constituição da própria relação jurídica
tributária, conforme consta actualmente dos arts. 15.º e ss. da L.G.T..
E que nos art. 22.º n.º 4 e art. 23.º n.º 4 da L.G.T. se prevê especificamente que, no caso de responsabilidade tributária, “deve (...) a notificação ou citação deve conter os elementos essenciais da
sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais” e que a “reversão é precedida (...) da
declaração fundamentada dos seus pressupostos”.
Contudo, não é de afastar aquele que parece ser o entendimento que se tem vindo a firmar no STA.
de quanto à aplicação da responsabilidade de gerentes, de acordo com o previsto no art. 24.º da LG.T.,
não é reconhecer sempre a existência de nulidade insanável, a qual apenas ocorrerá no caso de “falta
de citação, quando possa prejudicar a defesa do interessado” - art. 165.º n.º 1 do C.P.P.T..
Se dúvidas tivesse, o recorrente devia ter recorrido ao disposto no art. 37º do C.P.P.T., em que
se prevê que, no caso da “comunicação ou notificação insuficiente”, o interessado possa requerer a
notificação dos requisitos que tenham sido omitidos — assim, acs. do S.T.A. de 29-6-11 e 7-9-11,
proferidos nos procs. 0569/11 e 0154/11.
Não se desconhece que noutra linha interpretativa, tal não será admissível em execução fiscal
— assim, neste sentido, ainda recentemente foi proferido também o ac. do S.T.A. de 30-5-2012 no proc.
503/12-, em especial tratando-se de caso em que a reversão, tendo ocorrida nos termos do previsto no
art. 24. alínea b) da L.G.T., implica a inversão do ónus da prova.
No entanto, no presente caso parece não haver impedimento a que se entenda ainda no sentido
anterior, não resultando que ao recorrente tenha sido negado o acesso à justiça, nem imposta dívida fiscal
fora do condicionalismo legalmente previsto, situações a que se referem as disposições constitucionais
que foram invocadas, e que assim entendidas não resultam violadas.
b. Decisão.
1. À impugnação de acto de reversão é de aplicar o prazo que resulta previsto no art. 102.º n.º 1
alínea c) do C.P.P.T., a contar como prazo substantivo, nos termos do art. 22.º n.º 1 do C.P.P.T.
2. Tendo a reversão sido efectuada por citação operada em execução fiscal, relativamente à qual
tinha sido exercida antes direito de audição por referência ao pressuposto da inexistência de bens do
originário devedor e com base no art. 24.º alínea a) da L.G.T., não é de reconhecer ter existido a nulidade que se invoca.
3. Relativamente ao decidido em que tal audição considerou, não é de reconhecer a omissão de
fundamentação, nem a omissão de pronúncia ainda que esta tenha sido genérica.
Concluindo, quer parecer que o recurso interposto é de improceder, sendo em consequência de
manter o decidido”.
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Foram colhidos os vistos legais
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) No dia 26-09-2011 o Impugnante apresentou a Petição Inicial que deu origem aos autos. cfr. fls. 2
e segs. que aqui se dá por reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;
B) As liquidações impugnadas nestes autos, liquidações adicionais de IRC dos anos de 2004 e
2005, liquidações nºs 20088319938327, 20081951484, 20081951483, 20088310039540 e 20081953751
realizadas à SILCONOR Materiais de Construção decoração Lda. resultaram de inspecção a qual, foi
notificada, nos termos do artigo 37º do RIT, na pessoa do aqui Impugnante, em 2 de Setembro de 2009,
vide fls. 7 a 32 do PA;
C) O Impugnante foi notificado, em 22-02-2010, para exercer o direito de audição prévia relativamente à avaliação da prossecução da reversão, cfr. fls. 30 a 32 destes autos;
D) E foi notificado do despacho de reversão em 30-05-2011. vide 33 a 36 do Processo Administrativo.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Viseu julgou improcedente a impugnação por entender que (destacam-se apenas os trechos mais significativos da decisão, com interesse para o presente recurso):
“I Relatório
AGOSTINHO JOSÉ BARBOSA RODRIGUES, com os demais sinais dos autos, veio impugnar as liquidações adicionais de IRC dos anos de 2004 e 2005, liquidações nºs 20088319938327,
20081951484, 20081951483, 20088310039540 e 20081953751.
Alegou, em síntese, preterição de formalidades e errónea qualificação do facto tributário. Quanto
às primeiras alegou não ter sido notificado para exercer o direito de audição antes da liquidação e a
citação da reversão não contém os elementos essenciais das respectivas liquidações.
O Exm.º RFP começou por defender a intempestividade da Impugnação porque apresentada depois
de decorridos 90 dias depois da citação do Impugnante como responsável subsidiário, Sobre a substância
do pedido defendeu que os vícios e irregularidades referidas pelo Impugnante não têm razão de ser.
O Impugnante pronunciando-se sobre a excepção da intempestividade defendeu que o fundamento
da sua impugnação é a nulidade pelo que a impugnação pode ser exercida a todo o tempo. Invocou
também a alínea a) do artigo 102º do CPPT.
Ordenou-se a junção aos autos da notificação ao Impugnante para exercer o direito de audição
sobre o projecto de decisão de reversão, bem como a ida dos autos ao Digno Procurador da República.
Este pronunciou-se também pela intempestividade da Impugnação,
(…)
II Fundamentação
II III Os factos e o direito
Questão a decidir: a caducidade do direito de deduzir Impugnação. Outras questões colocou a
Impugnante mas, como se verá, elas deixam de ser pertinentes face ao conhecimento daquela.
A caducidade do direito de impugnar, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 493º,
n.º 1 e 3, 496º, ambos do Código de Processo Civil, 333º do Código Civil e 2 aI. e) do CPPT, constitui
excepção peremptória, de conhecimento oficioso.
O prazo para deduzir impugnação é de natureza substantiva, contínuo e contado de acordo com
as regras do art. 279º do Código Civil (CC): art. 20º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT). No sentido acabado de referir vejam-se entre outros o Ac. do STA de 14-01-2004.
in Proc. 01208/03 in www.dgsi.pt.
Prescreve o artº. 102º n.º 1 al, c) do CPPT, na singular situação atinente a estes autos, que a impugnação “será apresentada no prazo de noventa dias contados da citação dos responsáveis subsidiários
em processo de execução fiscal”
Como resulta dos factos provados a citação do Impugnante como responsável subsidiário ocorreu
em 30-05-2011, sendo que a PI, quando deu entrada em 26-09-2011, já se encontrava ultrapassado o
prazo de noventa dias.
O que se veio de dizer não é afastado pela argumentação da Impugnante ao invocar a verificação
de vícios alegadamente geradores de nulidade. A invocação é genérica, sem qualquer concretização e
olvidando por completo a fundamentação das referidas liquidações. O que veio de dizer-se facilmente,
numa análise meramente perfunctória, pode percepcionar-se da análise da petição inicial e do relatório
de inspecção e seus anexos. A alegação apresentada pelo Impugnante é constituída por um conjunto
de generalidades completamente desapoiada de elementos comprovadores pelo que também de uma
forma genérica apenas diremos que ela não é susceptível de afastar a validade das liquidações impugnadas nem pode ser alicerce para afastar a intempestividade da impugnação. Pela simples análise da
alegação constante da petição inicial é possível afastar as putativas nulidades. O que poderia ocorrer
seriam vícios geradores de anulabilidades.

3612
A nulidade conhecida a todo o tempo e inibidora da preclusão do direito de impugnar não pode
bastar-se com o que a Impugnante apresentou sob pena de não haver impugnações intempestivas pois
qualquer pessoa apresentava uma impugnação em qualquer data e invocava a verificação de nulidades.
III Decisão
Pelo exposto, na procedência da excepção peremptória da caducidade do direito de deduzir impugnação judicial, julga-se improcedente a impugnação.”
DECIDINDO NESTE STA:
Na sentença recorrida, o juiz a quo julgou improcedente a impugnação judicial, pois entendeu que
procedia a excepção peremptória de caducidade do direito de impugnar, alegada pela Fazenda Pública.
Reagiu o recorrente que levantou várias questões.
O recorrente alega que a sentença errou por, entre outras razões, não ter atribuído valor à invocada
nulidade que o então impugnante tinha apontado relativamente à falta de elementos contidos na citação
da reversão. Mas sem razão como se irá demonstrar.
No mesmo sentido do parecer do Ministério Público, no que a esta questão diz respeito, deve
entender-se que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artº 165º do CPPT a existência de uma nulidade
processual insanável será a falta de citação quando se entenda que a sua falta possa prejudicar a defesa
do interessado. Não é o caso dos autos em que a citação existe. E, quanto à eventual anulabilidade, alegada no entendimento de que a citação está deficientemente fundamentada, não é de acolher. Repare-se
que a citação, a fls.35 do PA, no campo “FUNDAMENTOS DA REVERSÃO” remete para o despacho do Chefe de Finanças em anexo a fls. 33-34 verso, onde se afirma expressamente que após várias
diligências nomeadamente consulta de sistema informático, entre outras, se conclui pela insuficiência
de bens pertencentes à executada.
Relativamente à alegada nulidade da sentença, o recorrente entende que a forma como a sentença
se pronunciou configura uma nulidade por falta de especificação dos elementos de facto e de direito
violando assim o artº 125º do CPPT.
Na sentença, efectuou-se a especificação dos elementos de facto e de direito e como resulta da
estrutura da decisão e operou-se fundamentação suficiente espelhada desde logo no seguinte trecho:
“(…) O que se veio de dizer não é afastado pela argumentação da Impugnante ao invocar a
verificação de vícios alegadamente geradores de nulidade. A invocação é genérica, sem qualquer
concretização e olvidando por completo a fundamentação das referidas liquidações. O que veio de
dizer-se facilmente, numa análise meramente perfunctória, pode percepcionar-se da análise da petição
inicial e do relatório de inspecção e seus anexos. A alegação apresentada pelo Impugnante é constituída
por um conjunto de generalidades completamente desapoiada de elementos comprovadores pelo que
também de uma forma genérica apenas diremos que ela não é susceptível de afastar a validade das
liquidações impugnadas nem pode ser alicerce para afastar a intempestividade da impugnação. Pela
simples análise da alegação constante da petição inicial é possível afastar as putativas nulidades.
O que poderia ocorrer seriam vícios geradores de anulabilidades.”.
Também aqui, reitera-se, concordando com o parecer do Ministério Público, não se pode entender
que a sentença não tenha sido fundamentada tendo nomeadamente feito referência à fundamentação
das liquidações e ao relatório de inspecção e seus anexos.
Não existindo as nulidades invocadas pelo recorrente importa verificar, agora, se a impugnação foi ou não tempestiva.
A este respeito o recorrente alega que deve ser entendido que há lugar à aplicação da alínea a)
do n.º 1 do artº 102º do CPPT, pelo que os 90 dias se deviam contar a partir do termo do prazo para
pagamento voluntário e ainda que o prazo é um prazo de natureza adjectiva e não substantiva e assim
sendo de uma forma ou de outra a dedução da impugnação seria sempre tempestiva. Mas sem razão.
Por um lado não se sufraga o entendimento de que aos autos se aplique a alínea a) do n.º 1 do
artº 102º do CPPT. Esta norma aplica-se quando estamos ainda em fase de pagamento voluntário. Ora
no caso dos autos estamos perante uma execução fiscal e portanto estamos no âmbito de uma cobrança
coerciva. Assim sendo a norma aplicável é a alínea c) do n.º 1 do mesmo preceito, e nestes termos o
prazo de 90 dias para a apresentação da impugnação deve contar-se a partir da citação e não do termo
do prazo para pagamento voluntário, pois já estamos em sede de cobrança coerciva e não pagamento
voluntário.
Por outro lado também não tem razão, o recorrente, quanto à natureza do prazo.
O prazo para impugnação é um prazo substantivo de caducidade e peremptório que deve ser
contado nos termos do n.º 1 do artº 20º do CPPT. Só depois da petição dar entrada no tribunal é que
temos um processo judicial e a partir daí os prazos para a prática de actos no âmbito desse processo
devem ser contados nos termos do n.º 2 do artº 20º do CPPT, isto é, devem ser contados nos termos
do Código de Processo Civil. Neste sentido o acórdão do STA, de 7 de Setembro de 2011, proferido
no Proc. n.º 677/10 em que se destaca o seguinte trecho “(…) sendo, aliás, jurisprudência pacífica e
reiterada desta Secção do STA: o prazo de impugnação judicial é um prazo de natureza substantiva,
de caducidade e peremptório e conta-se nos termos do art. 279º do CCivil (transcrito n.º 1 do art. 20º
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do CPPT) e se terminar em período de férias, o seu termo transfere-se para o primeiro dia útil subsequente a estas (cfr. entre outros, os acs. de 3/5/00, rec. n.º 24.562; de 23/5/01, rec. n.º 25.778; de
30/5/01, rec. n.º 26.138; de 13/3/02, rec. n.º 28/02; e de 14/3/2007, rec. n.º 0831/06).”. O princípio da
tutela jurisdicional efectiva não sai beliscado pelas normas que definem os prazos de impugnação que
assistem ao revertido citado para os termos do processo executivo fiscal e, portanto, não se reconhece
razão ao recorrente quando alega que a sentença, ao ter entendido que o prazo não era adjectivo mas
sim substantivo também violava os artº 3º n.º 3, 20º n.º 5 e 103º n.º 3 da Constituição.
Também não sai beliscado o artº 13º Constituição que consagra o principio da igualdade e que o
recorrente invoca, no entendimento que atenta a sua qualidade de revertido, não se aplica a alínea a)
do n.º 1 do artº 102º do CPPT, segundo a qual o prazo de 90 dias só começa a contar a partir do termo
dos 30 dias previstos para o pagamento voluntário. Mais uma vez não lhe assiste razão, pois como já
se salientou no caso dos autos não estamos perante uma situação de pagamento voluntário, mas antes
face a uma situação de cobrança coerciva e como tal se a situação é distinta é tratada de forma diferente
pelo legislador mas implicando uma aplicação genérica e abstracta.
Se a citação do Impugnante, como responsável subsidiário, ocorreu em 30-05-2011, e a impugnação foi apresentada em 26-09-2011, nesta data já se encontrava ultrapassado o prazo de noventa dias
previsto no artº 102º n.º 1 alínea c) do CPPT, pelo que a mesma é extemporânea.
Pelo exposto falecem todas as conclusões de recurso sendo de manter a sentença recorrida atento,
também, o probatório da mesma decisão.
4- DECISÃO:
Assim, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente
Torrão.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial. Tempestividade. Ilegalidade abstracta da liquidação. “Encargo
por melhor aproveitamento de lote”.
Sumário:
O acto de liquidação efectuado em aplicação de deliberação autárquica nula, inexistente
ou inconstitucional padece de ilegalidade abstracta – artigos 286.º, n.º 1, alínea a) do
CPT e 204.º, n.º 1 do CPPT -, que, nos casos de cobrança coerciva, pode ser invocada
até ao termo do prazo de oposição à execução fiscal, mesmo que posteriormente ao
de impugnação de actos anuláveis mas nunca, consequentemente, a todo o tempo.
Processo n.º 593/12-30.
Recorrente: José Henriques da Silva.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.mª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – José Henriques da Silva, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 27 de Fevereiro de 2012, que, nos autos de impugnação
judicial deduzida pelo ora recorrente contra a liquidação e cobrança de “encargo de compensação por
melhor aproveitamento de lote” no valor de 18.175.500$00, julgou verificada a excepção de caducidade
do direito de acção e absolveu da instância a Câmara Municipal de Lisboa.
O recorrente terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A – A nossa Lei Fundamental consagra os princípios da legalidade e da reserva material em
matéria de criação de impostos;
B – Tanto significa que a liquidação e cobrança de impostos estejam previstas em leis da Assembleia da República, ou Decretos Leis do Governo mediante prévia autorização parlamentar;
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C – O Estado de Direito tem por objectivo imediato realizar a justiça material através do ordenamento jurídico vigente.
D – Incumbe ao Estado a iniciativa de promover a anulação de impostos indevidamente cobrados;
E – O recebimento por parte do Estado ou das autarquias Locais de impostos ou taxas que não
sejam devidos reconduz-se a uma situação de enriquecimento sem causa.
F – As leis tributárias em geral obrigam à anulação oficiosa dos valores cobrados em tais circunstâncias.
G – Na douta sentença recorrida reconheceu-se expressamente que o imposto cobrado pela CML
a título de compensação era nulo por força do disposto no art. 1 n.º 4 da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro.
H – No entanto, a CML recusou a restituição ao recorrente da quantia efectivamente cobrada.
I – O certo é que não só o imposto não era devido, como também a CML não cumpriu as obrigações a que se vinculara no contrato de permuta de lotes de terreno.
J – Efectivamente a autarquia não procedeu à abertura ou alargamento das vias públicas e às
obras de urbanização indispensáveis.
K – Assim sendo, o imposto de compensação cobrado nem sequer era devido por razões exclusivamente imputáveis à CML.
L – A cobrança do imposto constitui pois um acto de enriquecimento injusto da Autarquia à custa
do Recorrente.
M – Em tais circunstâncias a própria autarquia deveria ter anulado oficiosamente os actos de
lançamento e liquidação do imposto em causa;
N – A liquidação do imposto constitui um momento que integra o conceito de acto tributário.
O – Ele representa apenas o momento da quantificação do imposto devido.
P – Não sendo devido o imposto por falta de assento legal, e declarada nula a sua liquidação,
todos os actos subsequentes sofrem do mesmo vício;
Q – Ou seja, o reconhecimento da nulidade do acto tributário contamina de igual nulidade a
sua liquidação;
R – A liquidação do imposto, fazendo parte do conceito do acto tributário, não pode considerar-se,
pois, um acto jurídico meramente anulável, mas antes um acto jurídico ferido de nulidade absoluta;
S – Se a liquidação pudesse subsistir depois de declarada a nulidade do próprio imposto liquidado,
estaríamos confrontados com uma obrigação destituída de causa.
T – O certo é que no nosso ordenamento jurídico os negócios abstractos têm natureza excepcional.
U – Em boa verdade, e na prática, os negócios abstractos são atendíveis e válidos tão somente
no âmbito do direito cambiário.
V - A declaração de nulidade de um acto jurídico implica sempre a não produção de efeitos
jurídicos;
W – A nulidade opera “ipso jure”, “ex nunc” e é ajurígena.
X – Tanto significa que a anulação de um imposto, por não estar contemplado na Lei, não produz
qualquer efeito na vida jurídica.
Y – A Jurisprudência que considera a liquidação um acto meramente anulável, susceptível de
consolidar-se se não for impugnado no prazo de 90 dias, embora dominante, não é pacifica, e não
sendo pacífica na jurisprudência é totalmente repudiada pela doutrina.
Z – O artigo 123.º n.º 1 do CPT, em que se fundamenta a douta sentença recorrida, para considerar caducado o direito de impugnar o acto de liquidação, só deve aplicar-se aos casos em que o
imposto liquidado tem existência legal.
AA – Com efeito, se o imposto não existe à face da lei, a sua liquidação não pode estar regulada nela.
AB – E se essa regulação não existe não se vê forma de impugnar a liquidação do imposto, por
se ignorarem as regras violadas.
AC – O n.º 3 do art. 103.º da CRP, para além de afirmar que ninguém pode ser obrigado a pagar
impostos que não tenham sido criados nos termos previstos na lei, também impõe que a liquidação
– obviamente de um imposto existente – se faça nos termos nela previstos.
AD – Este preceito da Lei Fundamental destrói por completo a tese a que a douta sentença recorrida deu agasalho.
AE – Ao decidir nos termos em que decidiu, a douta sentença ora impugnada, violou o disposto
nos artigos 103.º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa, artigo 1.º n.º 4 da Lei n.º 1/87, de 6
de Janeiro e os artigos 17.º alínea a) e 121.º do Código de Processo Tributário.
Nestes termos, deverá dar-se provimento ao recurso revogando-se a douta sentença impugnada
e julgar-se procedente a impugnação, tudo por imperativo da lei e da JUSTIÇA
2 – Contra-alegou a recorrida Câmara Municipal de Lisboa concluindo nos termos seguintes:
1. No ordenamento jurídico-administrativo português, o regime regra de invalidade dos actos é a
mera anulabilidade, por razões de segurança jurídica, a qual assegura que, padecendo um acto de vício
que implique a sua anulabilidade, decorrido determinado hiato temporal sem que a sua validade seja
atacada, tal acto se converta em definitivo, tornando-se assim válido.
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2. Com efeito, só são nulos os actos administrativos para os quais a lei expressamente comine tal
forma de invalidade, designadamente aqueles a que falte algum dos seus elementos essenciais, ou que
forem ofensivos do conteúdo essencial de direitos, liberdades ou garantias.
3. Os actos de liquidação praticados com fundamento em deliberações ilegais ou inconstitucionais
são meramente anuláveis.
4. A douta Sentença Recorrida, ao contrário do invocado pelo ora Recorrente, não conheceu do
mérito, mas da excepção da caducidade do direito de acção (que, aliás, obsta ao conhecimento do mérito), razão pela qual é, salvo o devido respeito, absolutamente despropositado o facto do Recorrente
insistir que o Tribunal “a quo”, considerou que “o imposto cobrado pela Câmara Municipal de Lisboa
era nulo”, o que faz, por diversas vezes, ao longo das alegações que apresenta.
5. Em momento algum, ao contrário do defendido pelo Recorrente, a douta Sentença recorrida se
pronunciou sobre o mérito, limita-se, tão pouco, a concluir, aliás no sentido unânime da douta Jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, que a proceder a tese alvitrada pelo Recorrente, a quantia liquidada
sempre seria anulável e nunca nula, verificando-se, atento o prazo de interposição da presente impugnação
judicial, a excepção de caducidade do direito de acção, excepção de conhecimento oficioso.
6. Efectivamente, ainda que procedesse o vício que o Recorrente invoca, o que apenas se admite
por mera cautela de raciocínio, a consequência do mesmo nunca seria a nulidade, como defende, mas
a mera anulabilidade, tal como decidido e bem pelo Tribunal “a quo”.
7. Neste sentido tem sido unânime a Jurisprudência do STA, louvando-se a Recorrida, entre
outros, seguintes Acórdãos deste Tribunal Superior: Acórdão de 10 de Janeiro de 2007, proferido no
Proc. n.º 459/06; Acórdão de 29 de Novembro de 2006, proferido no Proc. n.º 479/06; Acórdão de 23
de Novembro de 2005, proferido no Proc. n.º 612/05; Acórdão de 22 de Junho de 2005, proferido no
Proc. n.º 1259/04; Acórdão de 12 de Janeiro de 2005, proferido no Proc. n.º 19/04; Acórdão de 15 de
dezembro de 2004, proferido no Proc. n.º 1920/03.
8. É precisamente esta a situação dos autos, face à qual permite-se a Recorrida concluir que a
Jurisprudência maioritária daquele douto Tribunal, quanto à questão do prazo de propositura de Impugnação Judicial de actos de liquidação, com fundamento na inconstitucionalidade da deliberação na
qual aquele acto colheu os seus fundamentos de direito, é a de que a mesma, por se fundar em alegado
vício de anulabilidade, deverá ser intentada dentro dos prazos previstos na lei, e não a todo o tempo.
9. Encontra-se, assim, o acto impugnado sujeito ao prazo legal de apreciação da respectiva legalidade, “in
casu”, a Impugnação Judicial, que o então em vigor Código de Processo Tributário, no seu artigo 123.º fixava
em 90 dias, contados do termo do período de pagamento voluntário dos tributos (alínea a), do n.º 1).
10. Uma vez decorrido o mencionado prazo de instauração de Impugnação Judicial e consequentemente de apreciação da sua legalidade, tais actos tornam-se definitivos e, eventualmente, convalidam-se
na ordem jurídica.
11. Atendendo à data de pagamento (da última prestação) do acto impugnado – 28 de Novembro
de 2004 -, ao momento em que foi deduzida a Impugnação Judicial (decorridos mais de 5 anos) – 14
de Abril de 1999 – e ao referido prazo no referido art. 123.º do CPT, só pode necessariamente concluir-se pela sua extemporaneidade.
12. Bem decidiu, assim, o Tribunal “a quo” na douta sentença proferida em 27 de Fevereiro de
2012 que deve manter-se em vigor na ordem jurídica, estando isenta de qualquer reparo.
Nestes termos se conclui, invocando o Douto suprimento de V. Exªs, pela manutenção da douta
Sentença recorrida, para que assim se faça a já costumada JUSTIÇA.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer nos
seguintes termos:
(…)
A nosso ver o recurso não merece provimento, como muito bem sustente a recorrida CML e cuja
fundamentação se subscreve.
A questão controvertida tem a ver com a caducidade do direito de acção.
À semelhança do actual CPPT, o CPT não continha um elenco dos actos nulos ou anuláveis, sendo
certo que, também, não distinguia o prazo de impugnação de actos tributários consoante fossem nulos
ou anuláveis, sem prejuízo desse diferente regime poder resultar da demais legislação em vigor.
Ao contrário da tese do recorrente, os normativos constantes dos artigos 88º/1/c) do DL 100/84 e
1º da Lei 1/87, de 6 de Janeiro estabelecem a nulidade de deliberações de órgãos autárquicos relativas
ao lançamento ou criação de impostos e não dos actos administrativos de liquidação dos respectivos
tributos (Acórdãos do STA, de 2 de Maio de 2001, do PLENO, de 30 de Maio de 2001 e de 10 de Janeiro
de 2007, proferidos nos recursos n.º 25.696, 22.251 e 459/06, respectivamente, disponível no sítio da
INTERNET www.dgsi.pt).
Inexiste norma legal que consagre, expressamente, a nulidade do acto de liquidação sindicado.
O acto de liquidação deveria ter sido, pois, impugnado no prazo de 90 dias a contar dos factos
elencados no artigo 123.º/1 do CPT.
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Mas, mesmo que se considerasse nulo (que não é) o acto de liquidação, por via da inconstitucionalidade da norma em que se funda, sempre tal ilegalidade abstracta teria de ser deduzida até ao termo
do prazo para dedução de oposição à execução fiscal, atento o disposto no artigo 286.º/1/a) do CPT.
Face ao regime actualmente em vigor, também chegaríamos à conclusão de que o acto de liquidação sindicado seria anulável e não nulo.
“A sanção geral da invalidade do acto administrativo desconforme com o ordenamento jurídico,
por ofensa ou dos princípios gerais de direito ou de normas jurídicas escritas constitucionais, comunitárias, legais ou regulamentares, ou, ainda, por ofensa de vinculações derivadas de acto jurídico ou
contrato administrativo anterior é a da anulabilidade.
Compreende-se a regra: ela decorre dos tópicos caracterizadores da posição da administração e do
modelo de relação que se estabelece entre ela e os cidadãos nos sistemas ditos de Administração executiva.
Contraria tal modelo um regime regra de nulidade, que implica a improdutividade automática imediata do
acto administrativo – correspondendo, por isso, a um enfraquecimento da posição da Administração, que
não poderia executar o acto nem pretender que os seus destinatários lhe obedeçam. Considera-se, então,
mais ajustado, num sistema como o nosso, o princípio de que os actos ilegais são anuláveis, permitindo a
eficácia (provisória, pelo menos) do acto e impondo ao interessado o ónus de pôr em movimento o sistema
de garantias para fazer valer essa invalidade (Código de Procedimento Administrativo, 2.ª edição, de
Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, página 565).
Os actos administrativos são nulos quando a lei preveja tal sanção.
Por força do disposto no artigo 133º do CPA, são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos
essenciais ou para os quais a lei comine, expressamente, essa forma de invalidade.
São, designadamente, actos nulos, nos termos dessa disposição legal, os referidos no n.º 2 do
dito normativo.
Como defendem os autores citados, a página 643, como linha de orientação poderá dizer-se que
o acto administrativo que seja execução de norma inconstitucional (ou que viole o Direito Comunitário) não será nulo, mas sim anulável, por erro nos pressupostos de direito se esse for o único vício do
acto e se ele não for enquadrável em nenhuma das alíneas do n.º 2 do artigo 133º do CPA, sobretudo
a alínea d) (Acórdão do STA, 1ª secção, de 27 de Junho de 1995, AD, 409º-75).
A eventual nulidade do acto de liquidação sindicado, apenas, se poderia, em hipótese, enquadrar
na alínea d) do n.º 2, a saber: “Os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental”.
Ora, quer-nos parecer que o acto em causa não ofende o conteúdo essencial de qualquer direito
fundamental, que são aqueles que contendem com os direitos, liberdades e garantias.
Um acto, como o sindicado, que, em aplicação da lei ordinária, viola, alegadamente, o princípio
da legalidade tributária não é nulo, mas anulável.
O direito de resistência estatuído no artigo 103.º/3 da CRP, apenas reclama a invocação da
ilegalidade abstracta no PEF, mas não torna nulos os actos de liquidação, não impondo a sua impugnabilidade a todo o tempo.
Como resulta do probatório o prazo de pagamento voluntário terminou em 28 de Novembro de
1994, sendo certo que a impugnação judicial foi deduzida em 14 de Abril de 1999, portanto, manifestamente, para além dos 90 dias.
Verifica-se, pois, a caducidade do direito de acção, como muito bem decidiu a sentença recorrida,
pelo que não merece censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a
sentença recorrida na ordem jurídica.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 285 a 287 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber a sentença recorrida cometeu erro de julgamento ao julgar verificada a excepção de
caducidade do direito de acção em razão da intempestividade da impugnação deduzida contra o “encargo
de compensação por melhor aproveitamento de lote e aumento de volumetria” que lhe foi liquidado
pela Câmara Municipal de Lisboa.
6 – Matéria de facto
Para decidir da excepção de caducidade do direito de acção, a sentença recorrida fixou os seguintes factos:
a) Em 13 de Dezembro de 1985, o impugnante adquiriu, por permuta com a Câmara Municipal
de Lisboa, os lotes de terreno designados pelos nºs 1772 e 1773, sitos na Avenida do Colégio Militar,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa (documento de fls. 15 a 21 dos autos).
b) Em data não concretamente apurada, o impugnante apresentou à Câmara Municipal de Lisboa
um pedido de licenciamento com vista à alteração da implantação dos lotes 1772, 1773 e 1785, em
virtude do lote 1772 ser afectado por um colector municipal (documento de fls. 22 e 23 dos autos).
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c) Em 14 de Junho de 1989, o impugnante submeteu à apreciação da Câmara Municipal de Lisboa
o projecto de construção (documento de fls. 1 do processo administrativo apenso).
d) O pedido referido em c) deu origem ao Processo n.º 2840/0B/89 (documento de fls. 1 do processo administrativo apenso).
e) O processo n.º 2840/0B/89 foi considerado tacitamente deferido em 28 de Junho de 1990 (documento de fls. 68 do processo administrativo apenso).
f) Em 4 de Outubro de 1991, foi prestada a Informação n.º 1084/DP, onde se conclui que o licenciamento do processo de construção ficava condicionado ao pagamento de compensação no montante
de 18.175.500$00 pelo melhor aproveitamento do lote e aumento da área de construção utilizável e à
prévia celebração da escritura a que se referia o processo privativo n.º 21/DP/91 (documento de fls. 349
do processo administrativo apenso).
g) Por ofício da mesma data, o impugnante foi notificado do teor da informação referida em f)
(documento de fls. 29 a 31 dos autos).
h) Em 24 de Outubro de 1991, foi proferido despacho de concordância com a informação referida
em f) (documento de fls. 349 do processo administrativo apenso).
i) O impugnante procedeu ao pagamento do valor da compensação pelo melhor aproveitamento
do lote e pelo aumento da área de construção utilizável em seis prestações mensais (documentos de
fls. 32 a 40 dos autos).
j) O impugnante procedeu ao pagamento da primeira prestação em 4 de Junho de 1992 e da última
prestação no dia 28 de Novembro de 1994 (documento de fls. 357 do processo administrativo apenso
e documento de fls. 40 dos autos).
k) Em 17 de Novembro de 1997, o impugnante requereu ao Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa a devolução da quantia paga a título de compensação pelo melhor aproveitamento do lote e pelo
aumento da área de construção utilizável no valor de 18.175.500$00 (documento de fls. 46 a 48 dos autos).
l) Em 10 de Agosto de 1998, o impugnante foi notificado do indeferimento do pedido referido
em K) (documento de fls. 51 a 55 dos autos).
m) A presente impugnação deu entrada no dia 14 de Abril de 1999 (cfr. carimbo aposto na petição
inicial a fls. 3 dos autos).
7 – Apreciando
7.1 Da excepção de caducidade do direito de acção
A sentença recorrida, a fls. 200 a 210 dos autos, julgou verificada a excepção de caducidade do
direito de acção, absolvendo a Câmara Municipal de Lisboa da instância, atento a que a impugnação
deu entrada no dia 14 de Abril de 1999 (alínea m) dos factos provados), e que o pagamento da última
prestação foi efectuado em 28 de Abril de 1994 (alínea j) dos factos assentes), concluindo-se que foi
ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no citado artigo 123.º n.º 1 do CPT, pelo que caducou o direito
de acção do impugnante (cfr. sentença recorrida, a fls. 210 e 209 dos autos).
Fundamentou-se o decidido na consideração – de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em casos semelhantes (cfr. o Acórdão do Plenário de 30 de Maio de 2001, que cita e transcreve) –,
de que o acto de liquidação em causa – “de compensação por melhor aproveitamento do lote e aumento
de volumetria” -, a padecer dos vícios que lhe são imputados pelo impugnante (matéria de que se não
conheceu, pois que a sentença apenas versou sobre a verificação de excepção que, precisamente, obsta
ao conhecimento do mérito), não seria nulo, mas anulável, acrescendo que o vício do acto de liquidação decorrente deste se fundar em norma inconstitucional – ilegalidade abstracta da liquidação – não
é invocável a todo o tempo, como é característico do regime da nulidade, uma vez que se limita a sua
invocação ao prazo para deduzir oposição na execução fiscal, pelo que, ainda que se concluísse pela
nulidade dos actos impugnados, tal circunstância não teria como consequência a possibilidade de impugnação a todo o tempo, pelo que, não tendo havido execução fiscal, atento o pagamento voluntário pelo
impugnante, sempre se teria de concluir pela aplicação do prazo de 90 dias fixado no artigo 123.º do CPT.
Discorda do decidido o recorrente, que, reconhecendo embora que a orientação perfilhada na
sentença recorrida corresponde à da jurisprudência dominante, com ela não se conforma, pugnando
por que se reconheça que o acto de liquidação impugnado é nulo e consequentemente tempestiva a
impugnação deduzida, pois que de uma deliberação nula, não produzindo quaisquer efeitos, não podem
derivar actos consequentes meramente anuláveis.
A recorrida invoca a jurisprudência deste Supremo Tribunal para defender a manutenção do decidido e também o Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal defende o
não provimento do recurso.
Vejamos.
A questão objecto dos presentes autos não é nova.
Foi no passado objecto de vivo debate jurisprudencial, no termo do qual se firmou uma corrente
jurisprudencial uniforme, embora não pacífica (como se colhe nos votos de vencido lavrados nos Acórdãos do Plenário de 30 de Maio de 2001, proc. n.º 22.251 e de 7 de Abril de 2005, proc. n.º 1108/03),
no sentido de que não são impugnáveis a todo o tempo os actos de liquidação como o que está em causa
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nos autos, antes têm de ser impugnados no prazo de impugnação dos actos anuláveis ou, nos casos em
que haja instauração de execução fiscal, até ao termo do prazo de oposição.
Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada em pelo menos três acórdãos do Pleno da secção
de Contencioso Tributário deste STA (Acórdãos de 22 de Junho de 2005, proc. n.º 1259/04, de 16 de
Novembro de 2005, proc. n.º 019/04 e de 5 de Julho de 2007, proc. n.º 479/06), todos tomados por
unanimidade, e foi reafirmada posteriormente em vários outros acórdãos da secção, entre os quais o
Acórdão de 10 de Janeiro de 2007, rec. n.º 459/06.
Nas suas alegações de recurso, sintetizadas nos termos supra reproduzidos, o recorrente nenhum
argumento novo aporta à discussão que, por não ter sido antes considerado ou por se impor sobre todos
os demais, conduza a contrariar a jurisprudência firmada no sentido da não impugnabilidade a todo o
tempo dos actos de liquidação como os que estão em causa nos autos.
De facto, se parece um ilogismo jurídico que os actos consequentes de uma norma ou deliberação
ferida pela lei com o vício da nulidade sejam meramente anuláveis, também o seria reconhecer que a
“ilegalidade abstracta”, em sede de execução, teria de ser invocada no prazo de oposição à execução,
mas a impugnação da respectiva liquidação poderia fazer-se “a todo o tempo”.
Perfilharemos, pois, a orientação jurisprudencial no sentido de que está sujeita a prazo – correspondente
ao prazo de impugnação previsto no n.º 1 do artigo 123.º do Código de Processo Tributário (a que corresponde o actual n.º 1 do artigo 102.º do CPPT), quando não haja lugar a execução fiscal - a impugnação de
acto de liquidação de “compensação por melhor aproveitamento de lote e aumento de volumetria”, sendo,
pois, extemporânea a impugnação deduzida pelo ora recorrente, como bem decidiu a sentença recorrida, que
nenhuma censura merece, e pelos fundamentos constantes do Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso
Tributário deste STA de 22 de Junho de 2005, proc. n.º 1259/04, no qual se consignou o seguinte entendimento:
«(…) No domínio do contencioso tributário, a nulidade ou mesmo a inexistência de norma em que se
baseie um acto de liquidação não implica a nulidade deste, gerando apenas uma situação de ilegalidade abstracta da liquidação, com o regime que resulta da alínea a) do n.º 1 do art. 286.º do CPT (aplicável ao caso).
Assim, a serem nulas as deliberações camarárias que prevêem o lançamento dos tributos liquidados pelos actos impugnados, estes enfermarão de ilegalidade abstracta que poderia ser invocada até ao
termo do prazo de oposição, se tivesse tido lugar a cobrança coerciva.
Tendo havido pagamento voluntário, a impugnação dos actos referidos apenas poderia ter lugar de
acordo com o regime legal de impugnação de actos anuláveis. E o mesmo se diga, mutatis mutandis, em
relação a acto que aplique norma inconstitucional, salvo se ofenderem o conteúdo essencial de um direito
fundamental - alínea d) do n.º 2 do art. 133.º do CPA - o que não é o caso do princípio da legalidade ou
do direito à propriedade privada que não é absoluto ou ilimitado, como o TC vem acentuando.
As imposições tributárias não podem ser vistas como restrições ao direito de propriedade mas
antes como limites implícitos deste direito, mesmo que se considere o direito de propriedade um direito
análogo aos direitos, liberdades e garantias. Cfr. os Acs. do STA de 30/05/2001 rec. 22.251 (Plenário)
e de 29/06/2005 rec. 117/05, 22/06/2005 rec. 1259/04 (Pleno), 25/05/2004 rec. 208/04, 25/05/2004
rec. 1708/03, 12/01/2005 rec. 19/04, 28/01/2004 rec. 1709/03, 14/01/2004 rec. 1678/03, 15/12/2004
rec. 1920/03; do TC n.º 67/91 in BMJ 406-190 e o Parecer da Procuradoria Geral da República de
30/06/2005, in DR, II Série, de 26/09/2005» (fim de citação).
Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente, estando o seu recurso votado ao insucesso.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes —
Dulce Neto.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso Jurisdicional. Questão nova.
Sumário:
I — Os recursos são meios para obter o reexame das questões já submetidas à apreciação dos tribunais inferiores, e não para criar decisões sobre matéria nova, não
submetida ao exame do tribunal de que se recorre.

3619
II — Assim, e em princípio, não podem neles ser tratadas questões novas, que não tenham
sido suscitadas perante o tribunal recorrido e que não tenham sido apreciadas
pela decisão impugnada.
Processo n.º 598/12-30.
Recorrente: BE Towering — Gestão de Torres de Telecomunicações, S. A.
Recorrido: Município de Águeda.
Relator: Ex.mº Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – BE – TOWERING DE TELECOMUNICAÇÕES, SA, com os demais sinais dos autos, vêm
recorrer para este Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro de 06 de Outubro
de 2011, que julgou improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra o indeferimento da
reclamação graciosa relativa à liquidação da taxa devida pela instalação de uma infra-estrutura de
suporte de estação de radiocomunicação no montante de € 5.000,00.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. A Lei das Comunicações Electrónicas procedeu à transposição de directivas comunitárias
(cfr. o seu artigo 1º) que procuram a “criação de um quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta
de serviços e rede de comunicações electrónicas, apenas sujeitos às condições previstas na presente
Directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do artigo 46º do Tratado (...)“— cfr. o considerando (3)
da Directiva 2002/20/CE.
B. Foi pois intenção do legislador — português e europeu — promover e incentivar o desenvolvimento de redes de comunicações electrónicas, para tal assegurando que não fosse possível onerar
tributariamente a actividade dos respectivos operadores para lá do que se revelasse estritamente necessário. Por essa razão, na Lei das Comunicações Electrónicas, mais concretamente nos artigos 105º
e 106º, foi expressamente previsto um catálogo fechado de taxas que podem incidir sobre a actividade
dos operadores.
C. Quanto à instalação de infra-estruturas de suporte à actividade das empresas de comunicações
electrónicas, prevê-se apenas a possibilidade de aplicação de uma taxa de direitos de passagem, quando
em causa estejam, tão-só, a implantação, a passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e
demais recursos das empresas do sector dos domínio público e privado municipal.
D. Esta orientação foi entretanto mantida no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que estabelece o regime jurídico aplicável à construção de infra-estruturas aptas à actividade das comunicações
electrónicas (cfr. os artigos 12º, 13º e 34º).
E. Ora: resulta do enquadramento jurídico vigente que, relativamente às infra-estruturas de
suporte à actividade de comunicações electrónicas, a lei permite apenas a aplicação de uma taxa
que seja a remuneração ou contrapartida dos direitos de passagem sobre o domínio público e privado municipal, sendo que essa taxa tem de revestir concretamente o figurino da taxa municipal
de direitos de passagem sujeita aos princípios elencados e desenvolvidos no artigo 106º da Lei
das Comunicações Electrónicas.
F. Aliás, uma vez que o que a lei estatui é que a única taxa que pode ser cobrada é uma taxa de
direitos de passagem (só uma e só nesse figurino legal específico), o facto de a taxa de direitos de
passagem ter ou não sido liquidada é totalmente irrelevante para a aplicação do direito: se a taxa que
tiver sido liquidada não é uma taxa de direitos de passagem conforme com o regime do artigo 106º da
Lei das Comunicações Electrónicas, a mesma é ilegal.
2 – O Município de Águeda não contra alegou.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer com a seguinte fundamentação:
«Recorrente: Be Towering-Gestão de Torres de Telecomunicações, S. A.
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida
contra decisão de indeferimento expresso de reclamação graciosa apresentada contra liquidação de taxa
pelo licenciamento de instalação de uma infra-estrutura de suporte de estação de radiocomunicações,
efectuada pelo município de Águeda, no montante de € 5 000,00
FUNDAMENTAÇÃO
1. Questão decidenda: legalidade da liquidação da taxa por licenciamento para a instalação de uma
infra-estrutura de suporte de estação de radiocomunicações no domínio público municipal
A questão supra enunciada foi apreciada pelo STA-SCT em acórdãos que permitiram a formação de
jurisprudência consolidada, a qual deve ser mantida pela proficiência da fundamentação e por observância
do princípio da interpretação e aplicação uniformes do direito (art.8º nº3 CCivil/acórdãos 6.10.2010
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processo n.º 363/10; 30.1l.2010 processo n.º 513/10; 12.01.2011 processo n.º 751/10; 1.06.2011 processo
n.º 179/11; 29.06.2011 processo nº450/11; 2.05.2012 processo n.º 693/11)
Nesta conformidade transcreve-se o sumário doutrinário do acórdão proferido em 6.10.2010
processo nº363/10:
1. A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004,
de 10 Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias
às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da taxa municipal de direitos
de passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá-las através de tributos ou encargos de outra
espécie ou natureza;
2. Consequentemente, é ilegal a liquidação de taxa municipal de ocupação da via pública sindicada
nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público municipal
com instalações e equipamentos necessários à ampliação de redes de televisão por cabo.
Apesar da invocação pela recorrente na impugnação judicial da violação dos princípios constitucionais da reserva de lei e da proporcionalidade como fundamento da ilegalidade da liquidação da taxa
controvertida o tribunal de recurso, no domínio dos factos articulados pelas partes, não está vinculado às
suas alegações quanto à indagação, interpretação e aplicação das normas jurídicas aplicáveis (art.664º
CPC/art.2º alínea e) CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão anulatório da taxa liquidada
pelo município de Águeda»
4 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
5 – Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
1. A Impugnante, “Be Towering — Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A.”, Contribuinte
Fiscal n.º 505 664 798, em 4/7/2008, requereu junto do Município de Águeda a emissão de autorização municipal para instalação de uma infra-estrutura de suporte de estação de radiocomunicações na
Rua João Baptista, 30, em Travassô, conforme documento de fls. 2 do processo apenso que se dá por
reproduzido.
2. A impugnante, em 15/9/2008, requereu junto do Município de Águeda a emissão de guias para
pagamento das taxas devidas pela autorização aludida em 1, conforme documento de fls. 1 do processo
apenso que se dá por reproduzido.
3. A Impugnante foi notificada pelo Município de Águeda do deferimento da pretensão
identificada em 1, dependente apenas do pagamento de € 5.000,00, de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito de Operações Urbanística, publicado no Diário da República
n.º 113, II Série, de 14/6/2007, conforme documento de fls. 10 do processo apenso que se dá por
reproduzido.
4. A Impugnante, em 6/10/2008, deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação aludido em
3, conforme documento de fls. 22/30 dos autos que se dá por reproduzido.
5. A reclamação graciosa identificada em 4 foi indeferida por despacho do Presidente da Câmara
de Águeda, de 24/10/2008, notificado à impugnante por ofício de 28/10/2008, conforme documento
de fls. 78/80 dos autos que se dá por reproduzido.
6. Dá-se por reproduzido o teor da certidão permanente que consta a fls. 31/35.
7. Dá-se por reproduzido o teor do documento que consta a fls. 26/55 do processo apenso.
8. A presente impugnação foi apresentada em 12/11/2008.
6. Do mérito do recurso.
6.1 Da questão objecto do recurso
Na sua alegação de recurso e nas conclusões que a encerram, que, como é sabido delimitam
o objecto do recurso, a recorrente suscita a questão de saber se a taxa impugnada nos presentes
autos – taxa liquidada pelo Município de Águeda, ao abrigo do Regulamento e Tabela de Taxas
no Âmbito de Operações Urbanísticas, publicado no Diário da República n.º 113, II Série, de
14/6/2007, e referente à instalação de uma infra-estrutura de suporte de estação de radiocomunicação no montante de € 5.000,00 - é ilegal por violação da Lei das Comunicações Electrónicas
(Lei 5/2004 de 10/2).
Isto porque na perspectiva da recorrente Be Towering, S.A., citando jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Acórdãos 363/10, de 06.10.2010, 513/10, de 30.11.2010, e 751/10,
de 12.01.2011), a lei, no que respeita às infra-estruturas de suporte à actividade de comunicações
electrónicas, permite apenas a aplicação de uma taxa que seja a remuneração ou contrapartida dos direitos de passagem sobre o domínio público e privado municipal, sendo que essa taxa tem de revestir
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concretamente o figurino de taxa municipal de direitos de passagem sujeita aos princípios elencados e
desenvolvidos no artº 106º da LCE.
Norma essa que, segundo a recorrente, teria sido violada pela Câmara Municipal de Águeda ao
cobrar a taxa impugnada.
E, prosseguindo o seu discurso argumentativo, concluiu que o tribunal deveria ter decidido a
impugnação com base nesta argumentação.
Importa desde logo notar que se trata de uma questão nova que não foi apreciada pelo tribunal
recorrido, por lá não ter sido suscitada.
Na verdade, como decorre da petição inicial e da recensão efectuada no relatório da sentença
recorrida, a recorrente deduziu impugnação judicial do acto de indeferimento expresso da reclamação
graciosa que teve como objecto a liquidação, pelo Município de Águeda, da taxa referente à instalação
de uma infra-estrutura de suporte de estação de radiocomunicação no montante de € 5.000,00, invocando, em síntese os seguintes fundamentos:
- violação dos princípios de reserva de lei e da proporcionalidade porquanto entende que se trata
de um tributo claramente desproporcional, em que o valor cobrado não se encontra em relação sinalagmática com a natureza do serviço prestado, e que configura um verdadeiro imposto;
- inconstitucionalidade da liquidação, por violação dos arts. 103º, n.º 2 e 266º, n.º 2 da Constituição
da República, e ilegalidade por violação dos arts. 8º e 55º da Lei Geral Tributária, artº 4º, n.º 1 da Lei
n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.
E foi apenas sobre estas questões que se pronunciou a decisão recorrida considerando, quanto
à primeira, que nos autos não foi alegado nem emergiu provado, que o valor cobrado pelo município
de Águeda seja desproporcionado à actividade desenvolvida pelo Município, e ao benefício colhido
pela impugnante, por forma a configurar a inexistência de uma relação sinalagmática entre ambos.
E quanto à segunda considerando que não se mostram violados os princípios de reserva de lei e
da proporcionalidade, nem se vislumbra a existência da inconstitucionalidades e ilegalidades invocadas, remetendo para o discurso fundamentador do Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de
18.02.2009, proferido no recurso 947/08, que acolheu.
Como se vê nem a recorrente suscitou na petição inicial a questão da ilegalidade da taxa por violação da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei 5/2004 de 10/2), nem tal questão foi, por qualquer
forma, abordada na sentença sob censura, nesta não se contendo, por isso mesmo qualquer pronúncia
sobre ela.
Vale isto por dizer que se está, assim, perante o que tecnicamente se designa por «questão nova».
E questão nova porque veio pela primeira vez ao processo na alegação de recurso, mostrando-se,
até aí, em absoluto ausente do processo, não tendo sido suscitada na petição e não tendo, por isso, sido
apreciada na sentença.
Ora, como é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação de decisões
judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova.(1)
Por isso, e em principio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas pela
decisão impugnada, salvo questões novas de conhecimento oficioso.
Tem-se, assim, como assente que os recursos são meios para obter o reexame das questões já
submetidas à apreciação dos tribunais inferiores, e não para criar decisões sobre matéria nova, não
submetida ao exame do tribunal de que se recorre – Fernando Amâncio Ferreira, Manual dos Recursos em Processo Civil, pag. 147, Cardona Ferreira, Guia dos Recursos em Processo Civil, pag. 187,
Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007, Coimbra Editora, Coimbra,
2009, págs.80-81.
No caso em apreço, como vimos, a única questão suscitada no recurso não foi sequer apreciada
pela decisão recorrida.
Daí que o presente recurso não possa obter provimento.
7. Decisão:
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, 28 de Novembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.
(1) (Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 27.06.2012, recurso 218/12, de 25.01.2012,
recurso 12/12, de 23.02.2012, recurso 1153/11, de 11.05.2011, recurso 4/11, de 1.07.2009, recurso 590/09, 04.12.2008, rec. 840/08,
de 30.10.08, rec. 112/07, de 2.06.2004, recurso 47978 (Pleno), de 2911.1995, recurso 19369 e do Supremo Tribunal de Justiça,
recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt.)
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Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Reclamação de créditos. Incumprimento do devedor no caso de pagamento em prestações. Consequências. Juros remuneratórios.
Sumário:
I — A obrigação de capital constitui nos contratos de mútuo oneroso, comercial ou
bancário, liquidável em prestações, uma obrigação de prestação fracionada ou
repartida, efetuando-se o seu cumprimento por partes, em momentos temporais
diferentes, mas sem deixar de ter por objeto uma só prestação inicialmente estipulada, a realizar em frações.
II — Diversamente, os juros remuneratórios enquanto rendimento de uma obrigação
de capital, proporcional ao valor desse mesmo capital e ao tempo pelo qual o mutuante dele está privado, cumpre a sua função na medida em que exista e enquanto
exista a obrigação de capital.
III — Se o mutuante, face ao não pagamento de uma prestação, encurta o período de
tempo pelo qual disponibilizou o capital e pretende recuperá-lo, de imediato e
na totalidade o que subsistir, só receberá o capital emprestado e a remuneração
desse empréstimo através dos juros, até ao momento em que o recuperar, por via
do acionamento do mecanismo previsto no artigo 781.º do Código Civil.
IV — Não pode, assim, ver-se o mutuante investido no direito a receber juros remuneratórios do mutuário faltoso, porque tais juros se não venceram e, consequentemente,
não existem, apenas tendo direito os juros remuneratórios do capital mutuado
incorporados nas prestações já vencidas, correspondentes ao período compreendido entre o início do incumprimento pelo devedor e a efetiva reclamação pelo
credor da totalidade do crédito.
Processo n.º 643/12-30.
Recorrente: Banco Espírito Santo, S. A., e outros.
Recorrido: Banif — Banco Internacional do Funchal, S. A., e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Banco Espírito Santo, SA, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz
do TAF de Penafiel relativamente a reclamação de créditos realizada na execução fiscal com o número
1902200607000820 e apensos, que corre termos pelo Serviço de Finanças de Vila do Conde, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). Conforme resulta dos autos de execução fiscal com o número 1902200607000820 e apensos,
que corre termos pelo Serviço de Finanças de Vila do Conde, foi penhorado à ordem daquele processo
um imóvel, propriedade do executado Pedro Nuno Coelho Gomes e de Regina Sequeira Nogueira Nunes
Gomes e que infra se discrimina: Fração autónoma destinada a habitação designada pelas letras “CH” do
prédio urbano sito na freguesia e concelho de Vila do Conde, descrita na Conservatória do Registo Predial
de Vila do Conde sob o número 209-CH e inscrito na respetiva matriz com o artigo 5509º-CH.
2ª). Sobre o imóvel supra identificado incide uma hipoteca voluntária, constituída a favor do Banco
Recorrente, inscrita sob a apresentação 13 de 12.05.1997 da correspondente ficha de ónus e encargos,
constituída para garantia de um empréstimo no montante de capital de 15.000.000$00 (€ 74.819,68), a
um juro anual fixado para efeitos de registo em 10,33%, elevável em mais 2% em caso de mora, bem
como despesas judiciais e extrajudiciais no valor de € 3.000,00 - cfr. cópia da certidão predial junta
aos autos e que se dá por integralmente reproduzida.
3ª). Tal hipoteca garante responsabilidades do executado perante o Banco Recorrente até ao montante máximo assegurado de 21.148.500$00, a que correspondem € 105.488,27.
4ª). Em 28.08.2009, na sequência da citação efetuada, o Banco reclamante apresentou reclamação
de créditos, pelo valor global de € 89.923,90 - cfr. articulado de reclamação de créditos junto aos autos.
5ª). Na referida reclamação de créditos, o Banco Recorrente invocou a mencionada hipoteca
registada sobre o referido imóvel penhorado, alegou a natureza garantida do seu crédito, e demonstrou
que a mesma se encontra devidamente registada na competente Conservatória do Registo Predial, para
efeitos do disposto no artigo 687º do Código Civil.
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6ª). Nessa conformidade e face a tudo vindo de referir, é claro e notório que a escritura de hipoteca
junta aos autos pelo Recorrente é título executivo bastante quanto à quantia reclamada e tudo o que
por virtude daquela responsabilidade seja devido ao Banco Recorrente, sendo que o tipo de crédito
reclamado está, dessa forma, garantido pela hipoteca referida e o seu montante cabe, na totalidade, nos
limites que a mesma assegura.
7ª). Acresce que, conforme o Banco recorrente teve a oportunidade expor na reclamação de créditos (artigo 10º), o montante reclamado no valor de € 89.923,90, corresponde a € 66.524,70 a título de
capital, € 20.399,20 referente aos juros calculados à taxa de 4,5%, acrescidos da sobretaxa por mora de
2%, contados desde 09.03.2005 (data da última prestação paga) até 28.08.2009 (data da apresentação da
reclamação de créditos), bem como de € 3.000,00 relativo a despesas que o recorrente se viu obrigado
a efetuar para assegurar o seu crédito e que estão garantias pela hipoteca.
8ª). Com efeito, ao capital em dívida acrescem os juros até efetivo e integral pagamento, calculados à taxa de 4,5%, acrescidos da sobretaxa de 2% a título de mora, nos termos consagrados na
competente escritura de hipoteca e devidamente registados na Conservatória do Registo Predial de
Vila do Conde.
9ª). Razão pela qual, salvo melhor opinião, o crédito do Banco terá, forçosamente, de ser reconhecido nos exatos termos reclamados, e assim graduado em conformidade.
10ª). Sendo aqui de referir que, de acordo com a cláusula oitava do documento complementar
anexo à escritura, ficou estipulado que, se uma prestação não fosse paga no seu vencimento, todo o
montante em dívida, bem como as despesas que lhe acrescessem nos termos do contrato, ficariam
sujeitos ao pagamento de juros moratórios, calculados à taxa de juro anual efetiva do contrato (que à
data do incumprimento era de 4,500%), acrescida da sobretaxa máxima legal de 2% - cfr. escritura de
mútuo com hipoteca junta aos autos e aqui dada por reproduzida.
11ª). Pelo que, são devidos ao credor reclamante os juros contados à taxa e sobretaxa acima referidos (4,50% acrescida da sobretaxa de 2%), desde 09.03.05 (data do incumprimento) até efetivo e
integral pagamento.
12ª). A falta de pagamento das prestações acordadas, bem como a penhora realizada nos autos,
determinaram a exigibilidade da dívida - cfr. reclamação de créditos apresentada e cláusula 26ª do
documento complementar anexo à escritura.
13ª). Ao contrário do que defende a sentença recorrida, é errado o entendimento de que o vencimento de todas as prestações do contrato de mútuo dos autos, pela falta de pagamento de uma delas,
abrange apenas a dívida de capital e não a totalidade dos juros remuneratórios.
14ª). O artigo 781º do Código Civil não distingue entre vencimento de frações de capital, ou
vencimento de frações de juros, nem refere que a regra imposta não se aplica aos contratos de mútuo
onerosos.
15ª) Nos contratos de mútuo onerosos, como é o do caso em apreço, a obrigação do mutuário é a
restituição dos montantes mutuados e da respetiva retribuição pela disposição do dinheiro combinada
entre as partes, não fazendo, por isso, sentido haver distinção entre restituição de capital e restituição
da respetiva remuneração acordada.
16ª). As partes convencionaram uma retribuição pela quantia mutuada, pelo que, não se pode
aceitar que o Banco não tenha direito a receber os juros às taxas contratadas com os mutuários até
efetivo e integral pagamento.
17ª). Como atrás foi referido, na escritura de mútuo com hipoteca, foi estipulado pelas partes que,
se uma prestação não fosse paga no seu vencimento, todo o montante em dívida, bem como as despesas que lhe acrescessem nos termos do contrato, ficariam sujeitos ao pagamento de juros moratórios,
calculados à taxa de juro anual efetiva do contrato, acrescida da sobretaxa máxima legal de 2%.
18ª). Não podendo assim negar-se ao Banco o direito de receber a quantia que reclamou, nos
termos constantes na reclamação de créditos, sendo certo que a mesma está garantida pela hipoteca
constituída a favor do Banco.
19ª). Por outro lado, a sentença recorrida, no que concerne à verificação e graduação do crédito
reclamado pelo Banco recorrente, não especifica o momento (a data) em que este credor atuou “em
termos de considerar vencida a totalidade da dívida”.
20ª).Tal questão demonstra-se essencial para efeitos de determinação do valor do crédito reclamado que o Tribunal “a quo” considera estar verificado e graduado pelo produto da venda do imóvel
penhorado.
21ª). Pelo que se impõe que a sentença recorrida seja substituída por outra que indique a data a
partir da qual considerou que o credor atuou “em termos de considerar vencida a totalidade da dívida”.
22ª). Sendo opinião do recorrente que outra data não pode ser que a da apresentação da reclamação
de créditos, apesar de não partilhar do entendimento plasmado na sentença recorrida, pelos argumentos
atrás invocados.
23ª). Isto posto, a sentença recorrida violou o disposto no artigo 781º e 405º do Código Civil, bem
como não especificou o momento (a data) em que este credor atuou “em termos de considerar vencida a
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totalidade da divida”, como atrás foi referido, devendo, por isso, ser substituída por outra que reconheça
e verifique o crédito do Banco no montante e nos termos por si reclamados, e que indique, se for caso
disso, a data em que o credor atuou “em termos de considerar vencida a totalidade da divida”.
Termos em que a sentença recorrida deve ser substituída por outra que reconheça e verifique o
crédito do Banco no montante e nos termos por si reclamados, e que indique, se for caso disso, a data
em que o credor atuou “em termos de considerar vencida a totalidade da dívida”
2. O MºPº emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso, louvando-se em jurisprudência
do STJ e deste STA.
3. Cumpre decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º)- O Serviço de Finanças de Paços de Ferreira instaurou em 2006 contra Pedro Nuno Coelho
Gomes a Execução Fiscal n.º 1902- 2006/07000820 e aps., por dívidas relativas a Coimas no valor
global de 2.563,93 euros.
2º)- Em 8 de setembro de 2006 o referido Serviço de Finanças procedeu à penhora do prédio
urbano inscrito na matriz da Freguesia e Concelho de Vila do Conde, sob o art.º5509.º - CH, descrito
na CRP sob o n.º209/l9860217 - CH.
3º)- A penhora foi efetuada para garantia dos créditos exequendos.
4.º) - A penhora foi registada na CR Predial pela apresentação n.º 50/20070213.
5º)- O BPN - Banco Português de Negócios, S.A., em 29 de agosto de 2008, instaurou execução
comum para pagamento da quantia certa de 2.230,88 euros contra o executado Pedro Nuno Coelho
Gomes, cfr. cópia do requerimento executivo - doc. 1 junto aos autos pelo Reclamante.
6º)- Execução que corre os seus termos pelo 1º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Paços
de Ferreira, sob o n.º 1300/08.7TBPFR.
7º)- Nesse processo o Reclamante obteve penhora sobre o seguinte bem imóvel:
Fração urbana designada pelas letras “CH”, destinada a habitação, correspondente ao ……………….
do prédio sito na Rua ……………., n.º…………, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila
do Conde sob o n.º209/l 9860217-CH, da freguesia de Vila do Conde e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 5509.
8º)- A referida penhora encontra-se registada a favor do Banco reclamante pela Apresentação 4738
de 2009/01/13 - cfr. teor da certidão junta aos autos pelo Reclamante.
9º)- Para além do capital reclamado, são ainda devidos juros de mora à taxa legal de 4%, desde
29 de agosto de 2008 até efetivo e integral pagamento, acrescidos do respetivo imposto de selo.
10º)- O imóvel referido, encontra-se penhorado à ordem da presente execução.
11º)-Por meio de um contrato de cessão de créditos o Banco Santander Totta, S.A., cedeu à INVESTMENTS 2234 OVERSEAS FUND IV BV, um conjunto de créditos litigiosos por si concedidos
a diversos mutuários, incluindo os créditos que aquela instituição bancária detinha sobre o Executado,
bem como todos os direitos, garantias e acessórios a eles inerentes - cfr. doc. 1, junto aos autos pela
Reclamante.
12º)- A ora Credora Reclamante é a atual titular do crédito anteriormente detido pelo Banco Santander Totta, SA., e, como tal credora do Executado no montante global de 18.355,15 euros.
13º)- O Banco Santander Totta, S.A., era dono e legítimo portador de várias livranças no valor
total de 18.355,15 euros, subscritas pelo ora Executado.
14º)- Apresentadas a pagamento nas datas do respetivo vencimento, as referidas livranças não
foram pagas pelo Executado.
15º)- O Banco Santander Totta, S.A., instaurou a competente ação executiva para cobrança do
seu crédito, que corre termos no 3º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Paços de Ferreira com o
n.º266/05.0TBPFR - doc. 2, junto aos autos pela Reclamante.
16º)- No prosseguimento da ação executiva e para garantia do pagamento da quantia exequenda,
juros e encargos com o processo, foi penhorado o seguinte imóvel:
Prédio sito na Rua ……………., n.º…., ……. - frente, inscrito na matriz predial de Vila do Conde
sob o artº.5509, fração “CH”, destinado a habitação, com três divisões, cozinha, casa de banho, vestíbulos,
terraços e varandas, com área bruta privativa de 112,5 m2, com o valor patrimonial de 88.560,00 euros
e descrito na Conservatória do registo predial sob o n.º2009 - CH.
17º)- Penhora que se encontra devidamente registada - Inscrição F-l, AP.72/040930 - cfr. certidão
de ónus e encargos junta aos autos pela Reclamante.
18º)- A ora Reclamante credora do Executado no montante de 21.720,43 euros que corresponde
ao capital de 18.355,15 euros, acrescido de 3.365,28 euros a título de juros de mora à taxa de 4%.
19º)- O BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A., é credor do Executado da quantia de
16.971,28 euros.
20º)- Correspondendo essa quantia ao valor peticionado nos autos de ação executiva que corre
termos no 2º Juízo do Tribunal Judicial de Paços de Ferreira, sob o n.º870/04,3 TBPFR - cfr. doc.1
junto aos autos pela Reclamante.
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21º)- Em cujos autos foi penhorado o mesmo imóvel que se encontra penhorado à ordem destes
autos, cfr. cópia da certidão, junta aos autos como doc. 2 pela Reclamante.
22º)- A Reclamante é portadora e legitima titular de uma livrança, por virtude de operação praticada no exercício do seu comércio bancário subscrita pelo Executado em 08.09.1999, no valor de
16.594,90 euros.
23º)- A referida livrança venceu-se em 7 de outubro de 2003 - cfr. doc.3, junto aos autos pela
Reclamante.
24º)- O Banco Internacional de Crédito, S.A., foi objeto de fusão, por incorporação, no Banco
Espírito Santo, S.A., mediante a transferência global do seu património, motivo pelo qual este tem
legitimidade para a presente execução.
25º)- Para manter e assegurar o seu crédito, os Mutuários hipotecaram, os bens imóveis identificados no doc. 1, junto aos autos pelo Reclamante.
26º)- As respetivas hipotecas encontram-se definitivamente registadas a favor do Banco Reclamante - doc. 2, junto aos autos pelo Reclamante.
27º)- Por escritura pública de compra e venda e mútuo com hipoteca e fiança, celebrada no Primeiro
Cartório Notarial de Vila do Conde, no dia 09.06.1997, o Banco Reclamante mutuou ao Executado
Pedro Nuno Coelho Gomes e à sua mulher Regina Sequeira Nogueira Nunes Gomes, a importância de
74.819,68 euros, da qual os mesmos se confessaram devedores, que se destinava à aquisição de habitação
e garagem e à realização de obras de beneficiação, sendo a taxa de juro contratual nominal e inicial do
empréstimo de 9,875%, correspondente à taxa anual efetiva de 10,33%, a liquidar no prazo de 30 anos,
em 360 prestações mensais e sucessivas, a primeira com vencimento um mês após a data da escritura
e nas demais condições constantes do referido título - doc. 1, junto aos autos pelo Reclamante.
28º)- Palmira Ribeiro Coelho Gomes constitui-se fiadora e principal pagadora por tudo quanto
fosse devido ao Banco em consequência deste empréstimo, com expressa renúncia ao benefício da
excussão prévia.
29º)- Os Mutuários não pagaram a prestação que se venceu a 09.03.05, o que determinou o vencimento de toda a dívida, acrescida dos respetivos juros à taxa de 4,500%, acrescida da sobretaxa por
mora de 2% ao ano.
30º)- Encontra-se em dívida à data de 28.08.2009, a quantia de 89.923,90 euros:
66.524,70 euros, a título de capital - doc.3, junto aos autos pelo Reclamante.
20.399,20 euros, montante referente aos juros calculados à taxa de 4,500% acrescida da sobretaxa
de 2%, contados desde 09.03.05 (data da última prestação paga) até à presente data (28.08.09) - doc.3,
junto aos autos pelo Reclamante.
3.000,00 euros, montante relativo às despesas que o Banco se vê obrigado a efetuar para assegurar
o seu crédito - doc.l, junto aos autos pelo Reclamante.
31º)- O Condomínio do Edifício Vila Mar -A, é representada pela sociedade Condomíniopóvoa,
sociedade Gestora de Condomínios da Póvoa, Ldª, com sede na Rua Camilo, n.º13, freguesia e Concelho
da Póvoa de Varzim, eleita administradora em assembleia-geral ordinária de condóminos - cfr. ata de
eleição de administração, junta aos autos pela Reclamante.
32º)- A referida sociedade, na qualidade de administração do condomínio do edifício Vila Mar - A,
representa as partes e os interesses comuns do aludido prédio.
33º)- No exercício das suas funções, a Reclamante convocou todos os condóminos do edifício
para participarem, discutirem, votarem e aprovarem, em diversas assembleias-gerais, orçamentos para
os diversos exercícios bem como para a realização de obras de conservação/reparação no edifício.
34º)- Após aprovação dos mesmos, foram os valores distribuídos por todas as frações do edifício
em função da sua permilagem e centro de custos.
35º)- A Reclamante tem um crédito sobre o Executado Pedro Nuno Coelho Gomes, no valor de
8.186,51 euros.
36º)- Instado o condómino/executado a pagar a quantia referida, o mesmo nunca liquidou qualquer
valor ao condomínio.
37º)- Pelo que, foi o condómino acionado judicialmente pela Reclamante.
38º)- Correndo os seus termos no 3º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila do Conde sob o
número 2249/05.OTBVCD.
39º)- Na sequência do processo executivo referido e para garantia do pagamento dos valores em
débito, foi diligenciado pela penhora de bens imóveis propriedade do Executado:
Um prédio urbano designado pela letra “CH” - …….., destinado a habitação, tipo T3, com cozinha, casa de banho, vestíbulos, um corredor, terraços e varandas, sito na Rua Estêvão Soares, n.º……,
freguesia e Concelho de ……………., descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número
209 - CH, e inscrito na matriz predial urbana com o artigo 5509, ambos desta comarca.
O lugar de estacionamento automóvel designado pela letra “F” localizada na sub-cave da galeria
comercial - 2º do lado poente, no sentido sul/norte com entrada pela Rua ………………, n.º…., com
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área de 12.50m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 209 -F, e inscrito na matriz
predial urbana com o artigo 5509, ambos desta comarca.
40º)- Ao crédito reclamado no processo executivo em que a Reclamante é exequente, acrescem
despesas processuais com o Solicitador de Execução nomeado.
41º)- Pelo que, o crédito reclamado nestes autos ascende à quantia de 8.186,51 euros.
5. Conforme referido pelo Ex.mo Magistrado do MºPº junto deste STA no seu parecer, a questão
a apreciar no presente recurso é a de saber se são devidos juros remuneratórios contratualizados, incorporados nas prestações que se vencem antecipadamente após a data em que o recorrente aciona o
mecanismo do vencimento imediato, no caso, 28.08.2009.
5.1. A decisão recorrida respondeu negativamente a esta questão, com a seguinte argumentação:
“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
objeto do vencimento antecipado.
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 efetivamente colocado à disposição pela
instituição bancária.
Os juros remuneratórios, que visam retribuir o credor pela disponibilização do capital durante
o período de tempo de vigência do respetivo 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.
O credor pode exigir os juros remuneratórios incorporados nas prestações que se venceram no
período que medeia entre o momento do incumprimento e a atuação do credor ao acionar 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 determinada correspondentes ao período de tempo, entre o início do incumprimento e o momento
em que o credor atuou em termos de considerar vencida a totalidade da dívida.
No demais, o ressarcimento do Mutuante ficará consequentemente confinado aos juros moratórios
os quais serão calculados à taxa de 4%, uma vez que apenas estes gozam da garantia decorrente da
hipoteca respetiva - cfr. artigo 693º, n.ºl e 2 do Código Civil”.
Também o MºPº comunga deste entendimento terminando o seu acima citado parecer nos seguintes termos.
“Conforme decorre do acórdão do citado acórdão do STJ e é acentuado pelo acórdão deste STA,
bem como pela sentença recorrida, embora o credor mutuante/ credor não possa exigir ao devedor o
pagamento de juros remuneratórios originariamente incorporados no montante das prestações objeto
do vencimento antecipado, pode exigir os juros remuneratórios incorporados nas prestações, à taxa
contratual anual determinada, correspondentes ao período de tempo, entre o início do incumprimento
e o momento em que o credor atuou em termos de considerar vencida a totalidade da dívida, que no
caso, embora a sentença não o diga expressamente, só pode ser a data da reclamação de créditos, ou
seja, 28 de agosto de 2009.
Como resulta do probatório e dos autos e o próprio recorrente reconhece ao considerar violado
o estatuído no artigo 781.º do CPC não foi convencionado regime diferente do que resulta da mera
aplicação do princípio definido no referido normativo”.
5.2. O recorrente, por sua vez, entende de forma diferente, argumentando da seguinte forma:
O recorrente teve a oportunidade expor na reclamação de créditos (artigo 10º), o montante reclamado no valor de € 89.923,90, corresponde a € 66.524,70 a título de capital, € 20.399,20 referente aos
juros calculados à taxa de 4,5%, acrescidos da sobretaxa por mora de 2%, contados desde 09.03.2005
(data da última prestação paga) até 28.08.2009 (data da apresentação da reclamação de créditos), bem
como de € 3.000,00 relativo a despesas que o recorrente se viu obrigado a efetuar para assegurar o seu
crédito e que estão garantias pela hipoteca.
Ao capital em dívida acrescem os juros até efetivo e integral pagamento, calculados à taxa de
4,5%, acrescidos da sobretaxa de 2% a título de mora, nos termos consagrados na competente escritura
de hipoteca e devidamente registados na Conservatória do Registo Predial de Vila do Conde.
De acordo com a cláusula oitava do documento complementar anexo à escritura, ficou estipulado
que, se uma prestação não fosse paga no seu vencimento, todo o montante em dívida, bem como as
despesas que lhe acrescessem nos termos do contrato, ficariam sujeitos ao pagamento de juros moratórios, calculados à taxa de juro anual efetiva do contrato (que à data do incumprimento era de 4,500%),
acrescida da sobretaxa máxima legal de 2%, pelo que, são devidos ao credor reclamante os juros contados à taxa e sobretaxa acima referidos (4,50% acrescida da sobretaxa de 2%), desde 09.03.05 (data
do incumprimento) até efetivo e integral pagamento.
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Ao contrário do que defende a sentença recorrida, é errado o entendimento de que o vencimento
de todas as prestações do contrato de mútuo dos autos, pela falta de pagamento de uma delas, abrange
apenas a dívida de capital e não a totalidade dos juros remuneratórios, já que o artigo 781º do Código
Civil não distingue entre vencimento de frações de capital, ou vencimento de frações de juros, nem
refere que a regra imposta não se aplica aos contratos de mútuo onerosos.
Ora, nos contratos de mútuo onerosos, como é o do caso em apreço, a obrigação do mutuário é a
restituição dos montantes mutuados e da respetiva retribuição pela disposição do dinheiro combinada
entre as partes, não fazendo, por isso, sentido haver distinção entre restituição de capital e restituição
da respetiva remuneração acordada.
As partes convencionaram uma retribuição pela quantia mutuada, pelo que, não se pode aceitar
que o Banco não tenha direito a receber os juros às taxas contratadas com os mutuários até efetivo e
integral pagamento.
Por outro lado, a sentença recorrida, no que concerne à verificação e graduação do crédito reclamado pelo Banco recorrente, não especifica o momento (a data) em que este credor atuou “em termos
de considerar vencida a totalidade da dívida”, sendo certo que tal questão demonstra-se essencial para
efeitos de determinação do valor do crédito reclamado que o Tribunal “a quo” considera estar verificado e graduado pelo produto da venda do imóvel penhorado, não podendo tal data deixar de ser a de
28.08.2009, data da apresentação de créditos.
Vejamos então se é de manter a decisão recorrida.
6. Conforme se refere no parecer do MºPº, a questão em apreço foi já tratada, nomeadamente, pelo
STJ no acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 7/2009, de 25 de março de 2009 (DR, I, Série,
n.º 86, de 5 de maio de 2009) e no acórdão do STA, de 21 de abril de 2010 – Processo nº. 0878/09.
6.1. A doutrina que emana daqueles arestos fica expressa na seguinte passagem do primeiro dos
indicados, a saber:
“É unanimemente reconhecido que os juros (que estão no cerne do contrato de mútuo, seja civil,
comercial ou bancário) são frutos civis, constituídos por coisas fungíveis que representam o rendimento
de uma obrigação de capital, ou seja, a compensação que o obrigado deve pela utilização temporária
de certo capital cujo montante varia em função dos fatores seguintes: o valor do capital devido, o
tempo durante o qual se mantém a privação deste pelo credor e a taxa de remuneração fixada por lei
ou convencionada pelas partes (Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, vol. I, 7.ª ed., pp. 28 -29, e
Correia das Neves, Manual dos Juros, p. 23).
Distinguem-se os juros quanto à sua fonte entre legais e convencionais, sendo os primeiros aqueles
que são aplicáveis sempre que haja normas legais que determinem a sua atribuição em consequência do
diferimento na realização de uma prestação, funcionando ainda supletivamente sempre que as partes
estipulem a sua exigência, mas sem fixarem a taxa, e os segundos os que têm a sua taxa estipulada
pelas partes, dentro dos limites legalmente estabelecidos.
Porém, releva sobretudo para o que estamos a discutir a classificação dos juros no tocante à sua
função ou finalidade económica e social entre juros remuneratórios, compensatórios, moratórios e
indemnizatórios.
Os juros remuneratórios têm uma finalidade remuneratória, correspondente ao prazo do empréstimo do dinheiro pelo tempo que o credor se priva do capital por o ter cedido ao devedor por meio de
mútuo, exigindo uma remuneração por essa cedência.
Os juros compensatórios destinam-se a proporcionar ao credor um pagamento que compense uma
temporária privação do capital que ele não deveria ter suportado.
Os juros moratórios têm uma natureza indemnizatória dos danos causados pela mora, visando
recompensar o devedor pelos prejuízos em virtude do retardamento no cumprimento da obrigação pelo
devedor.
E, por último, os juros indemnizatórios são aqueles que se destinam a indemnizar os danos por
outro facto praticado pelo devedor (v. Menezes Leitão in Direito das Obrigações, vol. I, 5.ª ed., Almedina, pp. 160 e 163).
Mas outras classificações são possíveis como a que distingue entre os juros compensatórios e
compulsórios, conforme pretendam respetivamente repor a degradação do capital devido ou incitar
o devedor ao pagamento e a que separa os juros em civis e comerciais ou bancários, como explana
Menezes Cordeiro no seu Manual de Direito Bancário, 3.ª ed., p. 535.
Visam, portanto, os juros remuneratórios, aqui concretamente em causa em remunerar (retribuir)
o capital e preencher em termos económicos a diferença entre o facultar desse capital, no caso por uma
instituição de crédito devidamente autorizada para o efeito, em determinado momento e vir a dispor
dele só depois.
Ora, ponto é saber se com a perda de benefício do prazo dessa restituição e por força da exigibilidade
imediata do capital pelo credor, facultado pelo artigo 781.º acima citado e transcrito, seja diretamente
aplicável no contrato de mútuo por vontade das partes, seja indiretamente com base em cláusula de
teor idêntico, passando a faltar o diferimento no tempo entre a privação do capital e a sua recuperação
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pelo credor, se prevalece ou não a obrigação por parte do devedor de pagar os juros remuneratórios
relativamente ao espaço temporal não decorrido como consequência da antecipação de vencimento.
E a resposta não pode deixar de ser negativa.
Como acentuam, na generalidade, os acórdãos acima identificados, os juros, quaisquer que sejam,
são ou constituem um rendimento do capital, logo a obrigação respetiva está intrinsecamente dependente
de uma obrigação de capital, ou, para sermos mais expressivos, não se concebem sem uma obrigação
de capital, como refere Almeida Costa in Direito das Obrigações, 11.ª ed., p. 751.
Na mesma linha ensina Menezes Cordeiro (op. cit., p. 529) que a inerente obrigação de juros pressupõe uma outra, a de capital, sendo por esta determinada, como já vimos, em função do seu montante,
da sua duração e da taxa legal ou convencionada aplicável.
Sem ela, repete-se, a obrigação de juros não pode constituir-se, dispondo depois de constituída,
de alguma autonomia (artigo 561.º do Código Civil), mas mantendo ambas forte conexão, sendo, além
do mais, uma obrigação por sua própria natureza temporária que vai nascendo ou surgindo à medida do
decurso do próprio tempo (Vaz Serra, Obrigações de Juros, in BMJ, n.º 55, p. 162), visto no caso dos
juros remuneratórios assumir ou ter como escopo retribuir ao credor o preço do capital disponibilizado
durante esse período de tempo e como tal exprimindo o rendimento financeiro do mesmo (neste sentido,
em especial, o Acórdão deste Supremo de 12 de setembro de 2006, processo n.º 2338/06).
Como atrás se viu, a cláusula estabelecida no contrato de que a omissão do pagamento de uma
das prestações levava ao vencimento das restantes segue o preceituado naquele artigo 781.º
Só que representando os juros, rectius, os juros remuneratórios, a contraprestação pela cedência
do capital durante um período de tempo, assumindo mesmo caráter além de retributivo, sinalagmático,
como dito na douta e bem elaborada sentença da 1.ª instância, no caso o lapso de tempo do mútuo, será
então de concluir que a obrigação de juros só deve perdurar enquanto não houver vencimento antecipado
das prestações vincendas e exigibilidade da dívida correspondente.
Como se diz a este respeito no Acórdão deste Supremo de 6 de fevereiro de 2007, acima referenciado:
«… os juros remuneratórios abrangidos pelas prestações convencionadas são calculados tendo
em conta o tempo de duração do contrato e o seu cumprimento, um certo programa contratual com a
antecipação do vencimento resultante da falta de pagamento de uma das prestações, logo se vê que os
juros remuneratórios calculados para todo o período de vigência do contrato não encontram correspondência ou proporcionalidade com o tempo decorrido até à exigibilidade do pagamento do capital, por
perda do benefício do prazo e a natureza retributiva indexada ao tempo que apenas encerram.»
Quer isto dizer, como se referiu noutro acórdão deste Supremo Tribunal proferido no processo
n.º 224/08 — 1.ª que «o A. mutuante, ao ter provocado o vencimento da totalidade das prestações em
falta, tornando exigível (o restante) capital em falta, seja face à cláusula indicada, seja com fundamento
no disposto no artigo 781.º não poderá exigir os juros remuneratórios englobados nas prestações vincendas. Somente poderá exigir o capital mutuado e os juros remuneratórios incluídos nas prestações
vencidas».
Ou seja, vencida a obrigação de capital, deixa de haver lugar a remuneração pela indisponibilidade
do mesmo capital.
E, por isso, o vencimento automático estipulado no contrato aqui documentado não se aplica a
prestações de juros e, logo, às que correspondem nas prestações do capital mutuado a esses mesmos
juros, por estes, previamente calculados em proporção ao tempo que efetivamente tenha decorrido,
deixariam de corresponder — sem o decurso do tempo à retribuição que por natureza, constituem (cf.,
igualmente, o Acórdão deste Supremo de 10 de Julho de 2008, no processo n.º 1267/08).
Demais, ficou logo devidamente esclarecido na sentença da 1.ª instância, em interpretação acolhida
no acórdão recorrido, que um declaratário normal, colocado na posição do R. e nos termos gerais da
teoria da impressão do destinatário, consagrada no artigo 236.º, n.º 1, do Código Civil, a que faz apelo
implícito o artigo 10.º da Lei das Cláusulas Contratuais Gerais — não deixaria de entender a cláusula
em foco no sentido supra, ou seja, a de que a falta de pagamento de uma prestação, com a inerente perda
do benefício do pagamento escalonado no tempo do capital emprestado, não implicaria o pagamento
de todos os juros que nasceriam até ao fim da duração prevista do contrato, sendo que ainda nela se
observou que se a cláusula fosse considerada ambígua, sempre prevaleceria o sentido mais favorável
ao aderente, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 11.º deste último diploma”.
6.2. No acórdão deste STA citado (21 de abril de 2010 – Processo nº. 0878/09), ficou também
expressa esta doutrina:
“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
objeto 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 remu-
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neratórios do capital incorporados nas prestações já vencidas, porque correspondentes à remuneração
de capital efetivamente 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 respetivo 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 atuação do credor ao acionar
o mecanismo do vencimento imediato, pois que até aí o devedor continuou a dispor do capital”.
6.3. Não tendo havido alteração da legislação, razão não existe para seguir entendimento diferente do expresso nos transcritos acórdãos. Na verdade, antecipada a duração do período contratual,
vencida a dívida, não existe fundamento legal para cobrar juros remuneratórios quando já não existe
capital mutuado.
Deste modo, o recorrente, tal como foi decidido em 1ª instância, apenas tem direito aos juros
remuneratórios contratualizados relativamente às prestações vencidas entre o início do incumprimento –
09.03.2005 (facto 29º do probatório) e o momento em que o reclamante atuou em termos de considerar
vencida a totalidade da dívida – 28.08.2009 (facto reconhecido pelo recorrente nas conclusões 4ª e 22ª
das suas alegações).
Por tudo o que ficou dito, a decisão recorrida não merece censura.
7. Nestes termos e pelo exposto, nega-se provimento ao recurso confirmando-se a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 28 de novembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Legitimidade para impugnar. Notificação nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 105.º
do RGIT.
Sumário:
I — A notificação operada nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 105.º do RGIT,
mesmo que seja efectuada pelos Serviços da AT, insere-se no âmbito do próprio
processo crime, valendo apenas para os efeitos aí previstos: se a quantia ali indicada for paga (e que haverá de corresponder à soma da prestação comunicada
à AT através da respectiva declaração, dos juros respectivos e do montante da
coima aplicável) os factos integradores do tipo de crime (abuso de confiança) não
serão puníveis.
II — Tal notificação não é equivalente a acto de declaração de reversão da dívida, nos
termos do n.º 4 do artigo 23.º da LGT.
Processo n.º 648/12-30.
Recorrente: Palmira Maria Colombo Valamatos Martins Pinto.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Palmira Maria Colombo Valamatos Martins Pinto, com os demais sinais dos autos, recorre
da sentença que, proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, na impugnação judicial «da dívida» de
IVA do período de Dezembro de 2003, no montante de € 26.462,75, da sociedade Eurofardas, Lda.,
absolveu da instância a Fazenda Pública, com fundamento na verificação da excepção dilatória da
ilegitimidade da impugnante.
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1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as conclusões seguintes:
A) Vem o presente recurso interposto da douta sentença proferida pelo Tribunal Tributário de
Lisboa no processo n.º 809/10.7BELRS, datada de 13 de Julho de 2011, a qual julgou improcedente
a Impugnação Judicial apresentada pelo ora Recorrente com referência à liquidação adicional de IVA
relativa ao período de Dezembro de 2003, no montante de € 26.462,75;
B) Segundo o entendimento vertido na sentença recorrida, a Impugnante, ora Recorrente, não
tem qualquer interesse legalmente protegido, que lhe confira legitimidade em processo tributário, na
medida em que não é contribuinte directo, nem substituto, nem responsável subsidiário, razão pela qual
foi julgada procedente a excepção de ilegitimidade.
C) Não tem, no entanto e salvo o devido respeito, qualquer fundamento tal entendimento e a
decisão recorrida;
D) De facto, o objecto da presente impugnação judicial é a dívida referente ao IVA do período de
Dezembro do ano de 2003, no valor de € 26.462,75, da sociedade “Eurofardas, Lda.”, a qual, independentemente de qualquer entendimento que se possa ter nesta matéria ou da forma como tal circunstância
é juridicamente qualificada, foi notificada à ora Recorrente, nos termos e para os efeitos do artigo 105º
n.º 4 alínea b) do RGIT;
E) Ou seja, não há qualquer dúvida de que, nesse momento, a Recorrente foi notificada para
proceder ao pagamento do montante de IVA em causa e de que a DGCI exigiu naquele momento à
Recorrente a satisfação de uma determinada prestação tributária, qualificando-a, por essa via, como
devedora do imposto em causa;
F) A Recorrente tem, no mínimo, um interesse que não pode deixar de ser legalmente protegido,
nomeadamente, nos termos do n.º 1 do artigo 9º do CPPT, na medida em que não podem deixar de ser
considerados como titulares de um direito ou interesse legalmente protegido os responsáveis subsidiários
antes de ser decretada a reversão da execução;
G) Isto porque, embora formalmente a dívida ainda não tenha sido revertida contra si, quando a
Recorrente foi notificada para efeitos do disposto no artigo 105º, n.º 4, do RGIT, materialmente está a
ser-lhe exigido por parte da DGCI o pagamento da dívida em causa, como se de qualquer outra prestação tributária se tratasse;
H) Ou seja e salvo melhor opinião, não é sequer necessário que a reversão tenha sido formalmente
decretada, quando, numa situação como a vertente, aquela reversão já operou através do mecanismo
legal previsto no artigo 105º, n.º 4, do RGIT;
I) E tanto assim é que, caso a Recorrente procedesse ao pagamento do montante da dívida notificado
nos termos daquela norma, a sua responsabilidade criminal extinguir-se-ia de imediato, considerando
a DGCI que a dívida tributária se encontrava paga, extinguindo consequentemente a responsabilidade
tributária no que à mesma respeita;
J) Ao não validar tal entendimento, a sentença recorrida permite que ocorra no caso vertente
uma evidente violação do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrado no artigo 20º e no
n.º 4 do artigo 268º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e do princípio da presunção de
inocência, previstos no artigo 32º, n.º 1, da mesma CRP;
K) De facto, caso tal entendimento proceda, fica a ora Recorrente à mercê do processo-crime, o
qual continuará os seus normais termos, sem qualquer possibilidade de demonstrar a inexistência de
responsabilidade tributária ou de discutir a legalidade de uma pretensão tributária que lhe está a ser
exigida pela DGCI podendo, inclusivamente, vir a considerar-se como confirmada a prática dos factos
tributários em causa, no âmbito daquele mesmo processo-crime, sem que o Tribunal competente para
o efeito – isto é, o de competência tributária –, profira sentença definitiva e transitada em julgado, a
condenar a ora Recorrente ao pagamento do imposto, com fundamento naqueles mesmos factos;
L) O entendimento vertido na sentença recorrida origina que este princípio da presunção de inocência fique irremediavelmente abalado, na medida em que não foi garantido à Recorrente o exercício
do seu direito e interesse legalmente protegido, isto é, a contestação da pretensão tributária;
M) Para além disso, verifica-se no caso vertente, em face ainda do mesmo entendimento constante
da sentença recorrida, a violação da proibição da indefesa, consagrada nos artigos 268º, n.º 4 e 20º,
da CRP;
N) De facto, nesta situação – em face da interpretação que a sentença recorrida faz dos aludidos
artigos 18º, n.º 3, 20º e 23º, n.º 1 todos da LGT – o particular fica numa situação de indefesa e de míngua dos meios típicos de reacção a utilizar neste caso, absolutamente desprotegido e sem possibilidade
de utilizar, em sede própria, o meio processual adequado à discussão da legalidade/exigibilidade das
dívidas tributárias que originaram a instauração do processo-crime;
O) Pelo que não pode deixar de decidir-se que o entendimento vertido na sentença recorrida é
susceptível de violar o direito a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrado no artigo 20º e no n.º 4 do
artigo 268º da CRP, assim como, o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 32º, n.º 1,
da mesma CRP, bem como, a proibição de indefesa, também prevista nos referidos artigos 20º e 268º,
n.º 4, da CRP,
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P) Improcedendo, em consequência, a excepção de ilegitimidade invocada nos autos pela Fazenda Pública e sancionada pela sentença recorrida, devendo considerar-se que a ora Recorrente tinha
legitimidade para interpor impugnação judicial contra a pretensão tributária cujo pagamento lhe foi
exigido nos termos do disposto no artigo 105º, n.º 4, do RGIT e sendo anulada a decisão ora recorrida
e conhecendo-se do mérito da impugnação judicial deduzida contra a liquidação de IVA de 2003;
Q) Sendo anulada, como se espera, a sentença recorrida, com o fundamento acima invocado, nada
obsta a que seja conhecido o mérito da impugnação judicial em causa;
R) Ora, antes do mais, importa referir que tal impugnação judicial foi tempestivamente apresentada,
quer em função de a notificação da liquidação de IVA em crise ter sida efectuada nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 105º, n.º 2, alínea b), do RGIT, na pessoa do mandatário da Recorrente,
em 18 de Janeiro de 2010, quer das nulidades invocadas, o que determina, nos termos do n.º 3, do
artigo 102º, do CPPT, que a impugnação judicial poderia ser apresentada a todo a tempo;
S) Para além disso, as declarações periódicas de imposto não foram assinadas pela Recorrente na
qualidade de legal representante da sociedade, ou tão pouco foram por esta entregues via electrónica,
pelo que devem ter-se por nulas e inaptas à produção de quaisquer efeitos jurídicos;
T) Ainda que se admita que as declarações tenham sido entregues pelo Técnico Oficial de Contas,
a verdade é que a actuação deste não pode ser entendida a título de gestão de negócios, tal como previsto
no artigo 17º, da LGT, porquanto a mesma sempre careceria de ser por esta ratificada, nos termos do
n.º 2 desse normativo, o que não aconteceu nesta situação;
U) Mais, não tendo ocorrido verdadeiras liquidações efectuadas pela DGCI ou, pelo menos, não
tendo sido as mesmas notificadas à aqui Recorrente com respeito pelos formalismos legais exigidos
pelo artigo 38º, n.º 1, do CPPT, as mesmas afiguram-se, para além de inexistentes como sobredito,
igualmente ineficazes em relação a si, por força do artigo 36º, n.º 1, do referido código, o qual fulmina
com tal sanção as notificações não regularmente efectuadas ou tidas por inválidas;
V) Pelo que deverão tais actos tributários, como tal assumidos pela DGCI, ser anulados, porque
nulos e de nenhum efeito;
W) A tudo isto acresce ainda que não ocorreu até à data qualquer notificação da sociedade representada pela Recorrente em relação ao período aqui em causa;
X) Pelo que, também com fundamento na caducidade do direito à liquidação, nos termos do
artigo 45º da LGT, deve ser anulada a liquidação em crise;
Y) Por fim, caso venha a entender-se que a impugnação é intempestiva, ou não é o meio próprio,
por reclamação prévia necessária, nos termos do artigo 131º, n.º 1 do CPPT, estamos perante uma violação do princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva, artigo 20º da Constituição da República
Portuguesa (CRP), e do seu corolário, o princípio da impugnabilidade dos actos administrativos;
Z) Estamos perante um acto lesivo e decorre do disposto no n.º 1 do artigo 95º da LGT que
«O interessado tem o direito de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus interesses legalmente protegidos, segundo as formas de processo prescritas na lei»;
AA) E mesmo que se aceite que estamos perante uma autoliquidação ou uma heteroliquidação
ou um qualquer acto inominado praticado pelo contribuinte, o certo é que estamos perante um acto
lesivo dos seus direitos;
BB) Sendo lesivos, como se demonstrou, são impugnáveis directamente (independentemente da
sua qualificação como actos administrativos) e dessa forma, uma interpretação contrária do artigo 131º,
n.º 1 do CPPT e do artigo 95º, n.º 1 da LGT, é desconforme com os princípios constitucionais da tutela
jurisdicional efectiva e da impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos:
CC) Pelo que também com esse fundamento deve ser anulada a liquidação em crise.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Têm legitimidade no processo tributário a administração tributária, os contribuintes, incluindo
substitutos e responsáveis, outros obrigados tributários, as partes nos contratos fiscais, quaisquer outras
pessoas que provem interesse legalmente protegido, o Ministério Público e o representante da Fazenda
Pública (art. 9º nºs. 1 e 4 CPPT).
A recorrente não se inscreve em qualquer destas categorias, designadamente:
a) responsável subsidiária, por inexistência de reversão em processo de execução fiscal (art. 23º
n.º 4 LGT; art. 9º n.º 3 CPPT)
b) titular de interesse legalmente protegido, na medida em que o acto tributário de liquidação,
objecto da impugnação judicial, projecta os seus efeitos na esfera jurídica e patrimonial do sujeito passivo de IVA, sociedade Eurofardas – Comércio de Confecções e Serviços, Lda. e não na esfera jurídica
e patrimonial da recorrente, mera representante legal da sociedade.
A recorrente deduziu a impugnação judicial em nome próprio, não invocando a representação da
sociedade na qualidade de gerente, cargo que não exercia na data da apresentação da petição (probatório n.º 3).
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A notificação da sociedade na pessoa da recorrente, nos termos do art. 105º n.º 4 alínea b) RGIT,
não confere a esta legitimidade para intervenção no processo judicial tributário, porquanto foi efectuada
na qualidade de gerente e representante legal (art. 41º n.º 1 CPPT).»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. Por ofício do 2º Juízo Criminal de Loures, foi comunicado à impugnante a notificação que lhe
fora dirigida na qualidade de representante legal da “Eurofardas – Comércio de Confecções e Serviços,
Lda.” pela Divisão de processos Criminais da Direcção de Finanças de Lisboa, no âmbito do Inquérito
n.º 177/06.1IDLSB, nos termos do disposto no art. 105º n.º 4 alínea b), do RGIT, para efectuar o pagamento da importância de € 26.462,75 por dívida proveniente de IVA em falta do período de Dezembro
de 2003, acrescida de coima e juros (fls. 66/67);
2. No seguimento daquela comunicação, deduziu a presente impugnação judicial;
3. A dívida da “Eurofardas, Lda.” para cujo pagamento a impugnante foi notificada na qualidade
de representante legal da sociedade, não foi revertida contra si, nem a impugnante é, à data da impugnação, gerente da sociedade (“prints “automáticos de fls. 48 a 54 do apenso instrutor).
3.1. Porque a Fazenda Pública suscitara, em sede de contestação, a excepção dilatória da ilegitimidade da impugnante e a excepção peremptória da caducidade do direito de impugnação, a sentença
recorrida, desde logo apreciou essa invocada excepção da ilegitimidade, vindo a julgá-la procedente e
absolvendo da instância, em consequência, a Fazenda Pública.
Para tanto, apelando ao disposto no art. 9º do CPPT, a sentença considera, em síntese, que a impugnante nem é contribuinte directo (nº 3 do art. 18º da LGT), nem substituto (art. 20º da LGT), nem
responsável subsidiário já que não está efectivada a reversão (nº 1 do art. 23º da LGT), nem por outro
lado, demonstra qualquer interesse legalmente protegido que lhe confira legitimidade em processo
tributário, uma vez que (reportando ao ofício da Direcção de Finanças de Lisboa a fls. 66) não foi ela
(impugnante) quem foi notificada, como sujeito passivo, para pagamento da dívida, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do art.105º do RGIT, antes tendo sido notificada a sociedade “Eurofardas, Lda.”, de
acordo com o disposto no n.º 1 do art. 41º do CPPT.
Discordando do assim decidido, a recorrente sustenta, além do mais, que:
- o objecto da presente impugnação judicial é a dívida referente ao IVA do período de Dezembro do
ano de 2003, no valor de € 26.462,75, da sociedade “Eurofardas, Lda.”, notificada à recorrente, nos termos
e para os efeitos da alínea b) do n.º 4 do art. 105º do RGIT, ou seja, tendo sido ela, recorrente, quem foi
notificada para proceder ao pagamento do montante de IVA em causa e a quem a DGCI exigiu a satisfação
de uma determinada prestação tributária, qualificando-a, por essa via, como devedora do imposto em causa.
- por isso, a recorrente tem um interesse legalmente protegido, nos termos do n.º 1 do art. 9º do
CPPT, na medida em que não podem deixar de ser considerados como titulares de um direito ou interesse legalmente protegido os responsáveis subsidiários antes de ser decretada a reversão da execução.
- embora formalmente a dívida ainda não tenha sido revertida contra si, quando a recorrente foi
notificada para efeitos do disposto no n.º 4 do art. 105º do RGIT, materialmente está a ser-lhe exigido
por parte da DGCI o pagamento da dívida em causa, como se de qualquer outra prestação tributária
se tratasse, ou seja, não é sequer necessário que a reversão tenha sido formalmente decretada, quando,
numa situação como a vertente, aquela reversão já operou através do mecanismo legal previsto no n.º 4
do dito art. 105º do RGIT; tanto que, caso a recorrente procedesse ao pagamento do montante da dívida
notificado nos termos daquela norma, a sua responsabilidade criminal extinguir-se-ia de imediato,
considerando a DGCI que a dívida tributária se encontrava paga, extinguindo consequentemente a
responsabilidade tributária no que à mesma respeita.
- ao não validar este entendimento, a sentença recorrida permite que ocorra, no caso, uma evidente
violação do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrado no art. 20º e no n.º 4 do art. 268º
da CRP e do princípio da presunção de inocência, previsto no n.º 1 do art. 32º da mesma CRP, uma
vez que a recorrente fica à mercê do processo-crime, o qual continuará os seus normais termos, sem
qualquer possibilidade de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária ou de discutir a legalidade de uma pretensão tributária que lhe está a ser exigida pela DGCI podendo, inclusivamente, vir
a considerar-se como confirmada a prática dos factos tributários em causa, no âmbito daquele mesmo
processo-crime, sem que o Tribunal competente para o efeito – isto é, o de competência tributária –,
profira sentença definitiva e transitada em julgado, a condenar a recorrente ao pagamento do imposto,
com fundamento naqueles mesmos factos.
3.2. A questão a decidir é, portanto, a de saber se a sentença recorrida sofre deste erro de julgamento
e, caso se conclua pela positiva, importará, então, se a tanto nada mais obstar, apreciar as restantes
questões que a recorrente alegou na impugnação.
Vejamos.
4.1. No entendimento da sentença, a ilegitimidade da recorrente (impugnante) decorre de esta não
ser contribuinte directo (nº 3 do art. 18º da LGT), nem substituto (art. 20º da LGT), nem responsável sub-
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sidiário, posto que não efectivada a reversão (nº 1 do art. 23º da LGT), nem demonstrar qualquer interesse
legalmente protegido que lhe confira legitimidade em processo tributário, dado que, mesmo atendendo
à citada notificação, a impugnante não foi notificada como sujeito passivo, para pagamento da dívida
nos termos da alínea b) do n.º 4 do art. 105º do RGIT, antes o tendo sido a sociedade Eurofardas, Lda.
Ora, é certo que, como a sentença julgou provado, pelo ofício do 2º Juízo Criminal de Loures,
foi comunicada à impugnante a notificação que lhe fora dirigida na qualidade de representante legal
da “Eurofardas – Comércio de Confecções e Serviços, Lda.” pela Divisão de processos Criminais da
Direcção de Finanças de Lisboa, no âmbito do Inquérito n.º 177/06.1IDLSB, nos termos do disposto no
art. 105º n.º 4 alínea b), do RGIT, para efectuar o pagamento da importância de € 26.462,75 por dívida
proveniente de IVA em falta do período de Dezembro de 2003, acrescida de coima e juros.
E também o MP considera que foi aquela sociedade que foi notificada na pessoa da recorrente, na
respectiva qualidade de gerente e representante legal (art. 41º n.º 1 CPPT), daqui concluindo que, por
isso, tal notificação não confere a esta legitimidade para intervenção no processo judicial tributário.
Contudo, atentando no teor do dito ofício de fls. 66, vê-se que tal notificação, ordenada por despacho
proferido no âmbito do processo 177/06.11DLSB a correr termos no 2º Juízo Criminal de Loures, tem
por destinatários, simultaneamente, quer a Eurofardas, Lda. (que é notificada na pessoa da recorrente,
como gerente daquela), quer a própria recorrente, ambas ali arguidas. (1)
4.2. Todavia, ainda assim, também esta notificação (em nome pessoal) não releva para a questão
aqui em apreço.
Com efeito, a recorrente apela ao teor dessa notificação para sustentar apenas que, embora formalmente a dívida ainda não tenha sido revertida contra si quando lhe foi feita tal notificação (para efeitos
do disposto no n.º 4 do art. 105º do RGIT), materialmente está já a ser-lhe exigido por parte da AT o
pagamento da dívida em causa, como se de qualquer outra prestação tributária se tratasse.
Aliás, como se depreende da petição inicial da presente impugnação, a recorrente pretende impugnar, não o acto determinativo da quantia calculada para efeitos de tal notificação, mas, antes, o
próprio acto tributário de liquidação (ou melhor autoliquidação) a que aquela mesma quantia reportou
(a recorrente invoca, aliás, vários fundamentos, nomeadamente, a inexistência de pressupostos para a
autoliquidação e a caducidade do direito à liquidação).
E, na verdade, a quantia referida na notificação não substancia acto de liquidação do tributo, ou
qualquer outro acto de liquidação que haja sido operado pela Administração Tributária relativamente
à recorrente, como sujeito passivo de imposto.
Tal notificação, embora efectuada pelos Serviços da AT, insere-se no âmbito do próprio processo
crime, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 105º do RGIT, e nesse processo se esgotam as suas
virtualidades.
A este propósito escreve, aliás, a Consª. Isabel Marques da Silva (2) o seguinte:
«A par desta condição de punibilidade, que hoje consta da alínea a) do n.º 4 do artigo 105º do
RGIT, a Lei do Orçamento do Estado para 2007 introduziu ao tipo uma outra, inteiramente nova, que
consta da alínea b) do n.º 4. A qualificação desta nova alínea como condição de punibilidade, embora
não seja questão pacífica na doutrina ((), foi a orientação que sempre propusemos e que o Supremo
Tribunal de Justiça acolheu através do seu Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 6/2008,
de 9 de Abril ((). Por força desta nova alínea, os factos só serão puníveis se, havendo declaração mas
faltando a entrega da prestação tributária devida, o contribuinte, notificado para o efeito, não paga
a prestação devida acrescida dos juros respectivos e valor da coima aplicável no prazo de 30 dias.
Ao contrário do que se dispõe no seu n.º 6, a alínea b) do n.º 4 do artigo 105º do RGIT, o novo
preceito não esclarece quem deve notificar o contribuinte para efeitos de regularização da sua situação
tributária, mas parecia-nos evidente que deveria ser a administração tributária ou a da segurança social
((), pois antes de decorrido o prazo de 30 dias sobre a data notificação os factos não são puníveis, e,
não os sendo, não poderá haver processo, consequentemente não haveria ocasião para intervenção
do Ministério Público ou de juiz (().
Se este entendimento se nos continue a figurar correcto em relação aos processos instaurados
após a entrada em vigor da nova alínea b), há que reconhecer que, mercê da aplicação da disposição
aos processos pendentes por força do princípio da aplicação retroactiva da lei penal mais favorável,
o Ministério Público e os tribunais providenciaram nalguns casos, eles próprios, a essa notificação,
fundamentalmente por razões de economia processual. A questão de saber se esta notificação, quando
feita pelo tribunal de julgamento, não seria inconstitucional por violação do princípio da separação
de poderes, foi apreciada pelo Tribunal Constitucional, que decidiu no sentido de não haver inconstitucionalidade naquela interpretação na alínea b) do n.º 4 do artigo 105º do RGIT().»
No caso, aquela notificação, embora efectuada, como se disse, pelos Serviços da AT, insere-se no
âmbito do próprio processo crime, nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 105º do RGIT, valendo, portanto,
apenas para os efeitos aí previstos: se a quantia ali indicada for paga (e que haverá de corresponder à
soma da prestação comunicada à AT através da respectiva declaração, dos juros respectivos e do montante
da coima aplicável) os factos integradores do tipo de crime (abuso de confiança) não serão puníveis.
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Mas, se assim é, então, porque a notificação opera tão só no âmbito do processo crime, também
não há nela a invocada exigência material, por parte da AT, da dívida correspondente ao imposto que
está a ser objecto de cobrança em processo de execução fiscal, carecendo de razão legal a alegação
da recorrente [cfr. Conclusão H) do recurso] no sentido de que aquele acto é equivalente a um acto de
declaração de reversão da dívida contra a recorrente e operado através do referido mecanismo legal
previsto no n.º 4 do art. 105º do RGIT.
É que, constituindo a reversão um instituto próprio do processo de execução fiscal, por via do qual
a exequente (AT) chama à execução pendente os responsáveis subsidiários pela dívida exequenda de
imposto, a recorrente nem está, por via da invocada notificação prevista no n.º 4 do art. 105º do RGIT,
a ser chamada (ex novo ou mesmo subsidiariamente) ao processo crime (já está, ali, constituída como
arguida, juntamente com a Eurofardas, Lda.), nem a AT ali executa qualquer imposto.
Tanto que, como se salienta no supra citado acórdão do TConstitucional, (3) o critério de que
competente para determinar a notificação prevista nesta alínea b) do n.º 4 do art. 105º do RGIT é
a entidade titular do procedimento ou do processo (Administração, Ministério Público, tribunal de
instrução criminal ou tribunal do julgamento), consoante a fase em que ele se encontre quando surge
a necessidade de proceder a essa notificação, não colide com o princípio da separação de poderes,
pois que, «Quando o Ministério Público, na fase do inquérito, determina essa notificação, ele visa,
não a prossecução da tarefa de cobrança de receitas típica da Administração Tributária, mas o
apuramento, que lhe incumbe enquanto titular da acção penal, da verificação dos requisitos que o
habilitem a tomar uma decisão de acusação ou de não acusação. Similarmente, quando o juiz de
instrução ou o juiz do julgamento determina idêntica notificação, ambos se limitam a praticar um
acto instrumental necessário à comprovação da existência, ou não, de uma condição de punibilidade, que determinará a opção entre pronúncia ou não pronúncia e entre condenação ou absolvição
(ou arquivamento). Isto é: em todas essas hipóteses, a determinação da notificação pelo Ministério
Público ou por magistrados judiciais insere-se perfeitamente dentro das atribuições constitucionais
dessas magistraturas (exercício da acção penal e administração da justiça, respectivamente), sem
qualquer invasão da reserva da Administração, nem, consequentemente, com violação do princípio
da separação de poderes (…)»
4.3. E nem se diga, igualmente, que há aqui violação do direito à tutela jurisdicional efectiva.
Com efeito, o pagamento das quantias reportadas na dita notificação é facultativo (configurando
o não pagamento uma condição de punibilidade, se o arguido a ele não proceder, não fica impedido
de, em sede de processo crime e com a amplitude aí admitida, fazer a prova de que não praticou os
factos por que é acusado – incluindo, portanto, os próprios factos que substanciam o tipo tributário)
não havendo, por isso, que chamar à colação [cfr. as Conclusões J) e K) do recurso] qualquer violação
do direito à tutela jurisdicional efectiva, ou do princípio da presunção de inocência, consagrados nos
arts. 20º, 268º, n.º 4, e 32º, n.º 1 da CRP.
E, ao invés do alegado na Conclusão G) do recurso, aquele pagamento, como supra se disse,
também não está a ser exigido por via de qualquer acto impositivo da AT, como se de qualquer outra
prestação tributária se tratasse.
4.4. Nos termos do disposto nos nºs. 1 e 4 do art. 9º do CPPT, têm legitimidade no processo judicial tributário, além da AT, os contribuintes, incluindo substitutos e responsáveis, outros obrigados
tributários, as partes dos contratos fiscais, quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido,
o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública.
Ora, dado o acima exposto, mesmo perante este conceito amplo de legitimidade para o processo
judicial tributário (quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido) e perante o próprio
conceito de interesse legalmente protegido, não se vê que tal pressuposto processual possa ser atribuído à recorrente: nem é sujeito passivo da liquidação impugnada, nem é responsável subsidiária (não
está a ser responsabilizada subsidiariamente pois não foi contra ela ordenada reversão no processo de
execução fiscal - n.º 4 do art. 23º da LGT; n.º 3 do art. 9º do CPPT), nem, conforme acima se concluiu,
é titular de interesse legalmente protegido, na medida em que, por um lado, como bem refere o MP,
o acto tributário de liquidação (autoliquidação), objecto desta impugnação judicial, projecta os seus
efeitos na esfera jurídica e patrimonial do sujeito passivo de IVA, sociedade Eurofardas – Comércio
de Confecções e Serviços, Lda. e não na esfera jurídica e patrimonial da recorrente, mera representante legal dessa sociedade e, por outro lado, a notificação que lhe foi feita no âmbito do processo
177/06.11DLSB a correr termos no 2º Juízo Criminal de Loures não incorpora qualquer liquidação de
imposto operada em nome da recorrente, nem lhe confere legitimidade para intervenção no processo
judicial tributário.
Assim, e independentemente da questão de saber se a impugnação podia ser apresentada sem ter
sido precedida da reclamação prévia referida no art. 131º do CPPT [relembre-se que, mesmo de acordo
com a alegação da recorrente, ela pretende impugnar a autoliquidação referente ao IVA do período de
Dezembro de 3003, como se depreende, aliás, também do teor das Conclusões R) a CC) das alegações
de recurso, apelando à notificação operada nos termos da alínea b) do n.º 4 do art. 105º do RGIT ape-
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nas para efeitos de afirmar a respectiva legitimidade e considerar tempestiva a impugnação] tem que
concluir-se que a impugnante, para além de deduzir intempestivamente (por antecipação) a presente
impugnação (pois que não é sujeito passivo da liquidação impugnada e não foi proferido - e pode nem
vir a ser - na execução fiscal instaurada contra o sujeito passivo Eurofardas, Lda. despacho de reversão
contra si), também a deduziu sem para tanto ter legitimidade.
A sentença recorrida não enferma, portanto, dos erros de julgamento que a recorrente lhe imputa,
nomeadamente por violação do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (art. 20º e n.º 4 do art. 268º
da CRP), por violação do princípio da presunção de inocência (nº 4 do art. 32º da CRP) ou por violação
da proibição de indefesa (arts. 20º e 268º n.º 4, da CRP).
Pelo que é de confirmar, com a presente fundamentação, ficando, assim, prejudicada a apreciação
das questões atinentes ao mérito da impugnação, alegadas nas Conclusões P) e seguintes das alegações
de recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar, com a presente fundamentação, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) O teor do despacho que ordena tal notificação é o seguinte: «Uma vez que as arguidas estão nestes autos (…) notifique-as agora nos termos e para os efeitos do disposto no art. 105º, n.º 4, alínea b) do RGIT, com cópia de fls. 263».
E o teor da notificação é, além do mais, o seguinte:
«Nos termos do art. 105º n.º 4 alínea b) do Regime Geral das infracções Tributárias (RGIT) – ficam por este meio
NOTIFICADOS a firma arguida: EUROFARDAS – Comércio de Confecções e Serviços, Lda., NIPC 503398772, com sede
(…), na pessoa da gerente e a própria: Palmira Maria Colombo Valamatos Martins Pinto, NIF ……………… com domicílio
(…) no Processo de INQUÉRITO n.º 177/06.11DLSB que corre termos na (…)»
(2) REGIME GERAL DAS INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS, 3ª ed., Almedina, 2010, pp. 229 a 231.
(3) n.º 409/2008, de 31/7/2008, proc. n.º 361/08, publicado no DR, 2ª série, n.º 185, de 24/9/2008, pp. 40235 e ss.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
IRS. Artigo 56.º do EBF (actual 58.º). Obra de carácter literário. Crónicas jornalísticas.
Sumário:
I — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 56.º, n.os 1 e 2 do EBF, na redacção anterior à republicação de que este diploma foi objecto pelo Decreto-Lei
n.º 108/2008, de 26 de Junho (hoje, correspondem-lhe os mesmos números do
artigo 58.º), os rendimentos provenientes das obras literárias beneficiam da redução de 50 % para efeito de englobamento e incidência do IRS.
II — A finalidade daquele benefício fiscal é a de incentivar a criação artística ou literária, por forma a melhorar o nível de desenvolvimento cultural do país, finalidade
esta de relevo e de interesse público e que apenas pode ser realizado pelas obras
reconhecidas como integrando a qualificação de obras literárias.
III — Em face das consabidas dificuldades de distinção entre obra de carácter literário
e sem esse carácter, deve privilegiar-se um critério objectivo: serão consideradas como obras literárias as que, prima facie, se apresentem como tal (criadas
e apreciadas como arte, como actividade e produção estética), privilegiando-se,
pois, o valor facial da obra; admitimos, no entanto, que em casos contados, essa
distinção não possa prescindir duma avaliação do mérito da obra, sob pena de
sermos conduzidos a resultados indesejados e indesejáveis.
IV — Em regra, porque não são criadas nem apreciadas como arte, não podem ter-se
como obras literárias as crónicas publicadas num jornal, pelo que os rendimentos
auferidos pela sua autoria não podem beneficiar da não sujeição parcial dita em I.
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Processo n.º 649/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Pedro Alexandre Vicente Araújo Lomba.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Pedro Alexandre Vicente Araújo Lomba (adiante Contribuinte, Impugnante ou Recorrido)
apresentou impugnação judicial na sequência do indeferimento da reclamação graciosa que deduziu
contra a liquidação adicional de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) do ano de
2004, que lhe foi efectuada na sequência da correcção da matéria tributável por a Administração tributária
(AT) ter considerado que o Contribuinte excluiu indevidamente do englobamento 50% dos rendimentos
que lhe advieram da redacção de crónicas publicadas em jornais, que considerou enquadrarem-se na
previsão do art. 56.º, n.º 1, do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), na redacção em vigor à data (1).
Pediu ao Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa a anulação daquele acto por considerar que os
seus referidos escritos são subsumíveis ao conceito de obra literária constante naquele preceito legal
e, como tal, beneficiam do desagravamento (não sujeição parcial) de IRS nele previsto.
1.2 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação judicial procedente. Para
tanto, em resumo, considerou que aquelas crónicas integram o conceito de obra literária, pelo que os
rendimentos auferidos pelo Contribuinte com a redacção das mesmas se enquadram na previsão do
art. 56.º do EBP.
1.3 A Fazenda Pública recorre da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo e o recurso
foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«4. Conclusões
4.1 – O presente recurso, visa reagir contra a decisão proferida pelo Tribunal “a quo”, julgando
procedente a impugnação deduzida, e em consequência, condenando a Fazenda Publica no pedido.
4.2 – Após determinar que a questão a decidir seria a de apurar se os rendimentos auferidos ano
de 2004, pela redacção de crónicas nos jornais “Diário de Notícias” e “Independente”, são susceptíveis de enquadramentos no artigo 58.º, n.º 1 do EBF (à data artigo 56.º).
4.3 – Compulsando os autos, constata-se, contrariamente, ao entendimento do Tribunal “a quo”,
que a posição da AT teve por base fundamentos definidos no ordenamento legal, nomeadamente no
Código dos Direitos de Autor e de Direitos Conexos e no Estatuto dos Benefícios Fiscais (sublinhando
o seu enquadramento histórico), por onde se constata que as crónicas jornalísticas, na senda do defendido no douto Parecer do Ministério Publico, não se enquadram na definição de “obra literária”,
demonstrando-se assim que os rendimentos auferidos pelo sujeito passivo, no âmbito da prestação de
serviços jornalísticos como colaborador de diversos jornais, não podem beneficiar do desagravamento
fiscal previsto no artigo 58.º do EBF.
4.4 – Do exposto, resulta que não andou bem o Tribunal neste âmbito, ao proferir a sua decisão
baseada no erro de interpretação do conceito de “carácter literário”, violando o direito aplicável, no
caso errada interpretação do art. 58.º, n.º 2 do Estatuto dos Benefícios Fiscais».
1.5 O Impugnante não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto proferiu parecer no sentido de que seja concedido provimento
ao recurso e revogada a sentença recorrida, com a seguinte fundamentação (2):
«A questão controvertida consiste em saber se as crónicas jornalísticas que estiveram na génese
dos rendimentos sujeitos a tributação têm ou não carácter literário para os efeitos do estatuído no
artigo 58.º do EBF.
Nos termos do estatuído no artigo 42.º da CRP é livre a criação intelectual sendo que essa liberdade
compreende o direito à produção da obra literária, incluindo a protecção legal dos direitos de autor.
Nos termos do disposto no artigo 1.º do CDADC consideram-se obras as criações intelectuais
no domínio literário, por qualquer modo exteriorizadas, que como tais são protegidas nos termos do
CDADC, incluindo-se nessa protecção os direitos dos respectivos autores, sendo certo que, para efeitos
do código, a obra é independente da sua divulgação, publicação, utilização ou exploração.
De acordo com o disposto no artigo 2.º do mesmo código as criações intelectuais do domínio
literário compreendem, nomeadamente, livros, folhetos, revistas e outros escritos.
São excluídos de protecção, nos termos do artigo 7.º do CDADC, as notícias do dia e os relatos
de acontecimentos diversos com carácter de simples informações de qualquer modo divulgados.
Por força do estatuído no artigo 174.º do CDDC o direito de autor sobre trabalho jornalístico
produzido em cumprimento de um contrato de trabalho que comporte identificação de autoria, por
assinatura ou outro meio, pertence ao autor.
“Na literatura e no jornalismo, uma crónica (português europeu) ou crônica (português brasileiro)
é uma narração curta, produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de
uma revista, seja nas páginas de um jornal. Possui assim uma finalidade utilitária e predeterminada;
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agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim,
no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o lêem.
A palavra crónica deriva do Latim chronica que significava, no início do cristianismo, o relato
de acontecimentos em sua ordem temporal (cronológica). Era, portanto, um registro cronológico de
eventos.
No século XIX, como desenvolvimento da imprensa, a crónica passou a fazer parte dos jornais.
Ela apareceu pela primeira vez em 1799 no Journal des Débats, publicado em Paris.
A crónica é, primordialmente, um texto escrito para ser publicado no jornal. Assim o facto de ser
publicada no jornal já lhe determina vida curta, pois à crónica de hoje seguem-se outras nas próximas
edições.
Há semelhanças entre a crónica e o texto exclusivamente informativo. Assim como o repórter, o
cronista se inspira nos acontecimentos diários, que constituem a base da crónica. Entretanto, há elementos
que distinguem um texto do outro. Após acercar-se desses acontecimentos diários, o cronista dá-lhes
um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia e criticismo elementos que
o texto essencialmente informativo não contém.
Com base nisso, pode-se dizer que a crónica situa-se entre o jornalismo e a literatura, e o cronista
pode ser considerado o poeta dos acontecimentos do dia-a-dia.
A crónica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o
próprio escritor está «dialogando» com o leitor. Isso faz com que a crónica apresente uma visão
totalmente pessoal de um determinado assunto: a visão do cronista. Ao desenvolver seu estilo e ao
seleccionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo ao leitor a sua visão
de mundo. Ele está, na verdade, expondo a sua forma pessoal de compreender os acontecimentos
que o cercam” 1. [1 http://wikipedia. org/wikiCr%C3%B4nica (literatura e jornalismo)].
Na definição de António José Saraiva e Óscar Lopes 2 [2 História da Literatura Portuguesa, pág. 7]
“Uma obra pode considerar-se literária na medida em que, além do pensamento lógico, discursivo,
abstractamente conceptual, adequado a problemas científicos, filosóficos e, em geral, doutrinários,
estimular também os impulsos mais afectivos e menos conscientes, os hábitos ou valores enraizados
através do aprendizado, decisivamente formativo, da língua materna e de uma dada vida social”.
Como se referiu no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 1057/96, a finalidade do benefício em
questão é “incentivar a criação artística ou literária, por forma a melhorar o nível de desenvolvimento
cultural do país, finalidade esta de relevo e de interesse reconhecidamente público. Este objectivo,
apenas as obras reconhecidas como integrando a qualificação de obras literárias, o podem realizar,
pelo que se justifica que só os rendimentos resultantes destas obras possam beneficiar da redução de
50% para efeito de englobamento e incidência de IRS”.
“As obras não literárias – desde logo, todas as que estão excluídas da protecção legal do Código
do Direito de Autor, como também as obras que não tenham prima facie a categoria de literárias – não
podem realizar a finalidade pretendida com o benefício fiscal em causa pelo que o diferente tratamento
fiscal tem uma justificação racional bastante”.
Face a tudo quanto vem referido, nomeadamente, a finalidade do benefício fiscal em questão e à
noção de obra literária que se recorta da definição transcrita, temos que as crónicas que o recorrido,
colectado, também, na actividade de «Criação Artística e Literária», produziu para o “Diário de Notícias” e “Independente” e que estão na génese dos rendimentos não são obras com carácter literário,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 58.º/2 (actual) do EBF.
De facto, embora não estejamos perante notícias do dia ou relatos de acontecimentos diversos
com carácter de simples informações, excluídos de protecção pelo artigo 7.º do CDADC, pois que o
recorrido, apropriando-se dos acontecimentos dá-lhes um toque pessoal, incluindo nos seus textos
elementos como ficção, fantasia e criticismo e, portanto, criatividade, o certo é que as crónicas em
causa não têm prima facie a categoria de literárias, situando-se antes entre o jornalismo e a literatura.
Como se refere na informação de fls. 36 do apenso PA, por obra com carácter literário deve
entender-se, para efeitos do disposto no artigo 58.º/2 do EBF, o texto escrito pertencente à literatura,
enquanto actividade e produção estética, ou seja, a narrativa que foi concebida e produzida como arte
– e como arte é apreciada – não servindo outra finalidade, pelo menos de modo dominante, como será
o caso do romance, poesia, peça de teatro, etc....
Assim sendo, como nos parece ser, a sentença recorrida merece censura.
Termos em que deve ser dar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar-se a sentença
recorrida e julgar-se improcedente a impugnação judicial, com consequente manutenção na ordem
jurídica da liquidação sindicada».
1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de
julgamento quando considerou que os rendimentos auferidos pelo Contribuinte em 2004 pela redacção
de crónicas publicadas em jornais podem beneficiar do desagravamento à data previsto no art. 56.º do
EBF, o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se pode reconhecer-se a essas crónicas
o carácter de obras literárias.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«Dos autos resulta provada a seguinte factualidade com relevância para a decisão:
A) O impugnante está colectado com a actividade de “Criação Artística e Literária”, CAE 90.030,
exercendo também a actividade de prestação de serviços de advogados, CIRS 6010 (cfr. informação no
relatório da Direcção de Finanças de Lisboa - Inspecção Tributária, a fls. 13 do pat);
B) O sujeito passivo exerce a profissão em nome individual - categoria B - e encontra-se enquadrado no regime simplificado em IRS (cfr. informação no relatório da Direcção de Finanças de
Lisboa - Inspecção Tributária, a fls. 13 do pat);
C) Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º OI200802467, os Serviços de Inspecção Tributária
(SIT) deram início a uma acção de inspecção de âmbito interno, ao IRS e IVA do ano de 2004, tendo
a final sido elaborado o competente relatório de inspecção (cfr. informação no relatório da Direcção
de Finanças de Lisboa - Inspecção Tributária, a fls. 10 e 13 do pat);
D) Tal como melhor resulta do teor do referido relatório, os SIT detectaram, em sede de IRS, as
seguintes infracções:
- Omissão de parte dos rendimentos da categoria B na declaração de 2004, infracção ao art. 57.º
do C.LR.S., punível pelo artigo 119.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (R.G.I.T.)
(cfr. informação no relatório da Direcção de Finanças de Lisboa - Inspecção Tributária, a fls. 17
do pat)
E) Do teor do relatório da Inspecção Tributária resulta que da análise interna efectuada à declaração
de rendimentos do ano de 2004, o sujeito passivo não declarou todas as verbas recebidas e declarou
parte dos rendimentos auferidos no anexo H, como sendo rendimentos isentos ao abrigo do artigo 56.º
do Estatuto dos Benefícios Fiscais - rendimentos da propriedade intelectual (cfr. informação no relatório
da Direcção de Finanças de Lisboa - Inspecção Tributária, a fls. 15 do pat);
F) A Inspecção Tributária corrige os rendimentos auferidos e declarados como sendo referentes
a propriedade intelectual, indicando, designadamente, a seguinte fundamentação (cfr. informação no
relatório da Direcção de Finanças de Lisboa - Inspecção Tributária, a fls. 15 do pat):
«Da análise efectuada à declaração de rendimentos Modelo 3, e aos Modelos 10 entregues pelas
entidades pagadoras de rendimentos (anexo 3 de 1 página - fls. 25), verificamos que o Sujeito Passivo
não declarou todas as verbas recebidas. Além deste facto verifica-se que declarou parte dos rendimentos
auferidos no anexo H, como sendo rendimentos isentos ao abrigo do artigo 56.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais - rendimentos da propriedade intelectual. Pela análise de todos os elementos constantes do
processo verificamos que os rendimentos auferidos e declarados como sendo referentes a propriedade
intelectual, não podem ser considerados como tal, senão vejamos:
Para uma interpretação do artigo 56.º do EBE, recorremos ao código do Direito de Autor, e verificamos que o artigo 173.º, aplicável aos colaboradores eventuais e independentes, atribui ao respectivo
titular o direito de autor sobre obra publicada em jornal ou publicação periódica.
Mas, importa ainda considerar o disposto nos artigos 19.º e 7.º do mesmo código. Nos termos do
n.º 3 do artigo 19.º, os jornais e outras publicações periódicas presumem-se obras colectivas, pertencendo
às respectivas empresas o direito de autor sobre as mesmas. Por sua vez o artigo 7.º exclui da protecção
legal, nomeadamente as notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos com carácter de simples
informação de qualquer modo divulgados, os textos propostos e os discursos proferidos perante assembleias, ou em debates públicos sobre assuntos de interesse comum e, também, os discursos políticos.
Os artigos para jornal ou outra publicação periódico, desde que não caiam na previsão do artigo 7.º,
e, portanto, sejam mais do que notícias do dia e/ou relatos de acontecimentos diversos com carácter de
simples informação, são verdadeiras obras para efeitos da aplicação da protecção conferida pelo código
do Direito de Autor. Contudo, não poderão beneficiar do desagravamento fiscal por serem escritos sem
carácter literário, artístico ou científico.
Em conclusão, de acordo com o Código do Direito de Autor, os trabalhos jornalísticos seguem o
regime específico previsto no artigo 174.º.
As notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos com carácter de simples informação
de qualquer modo divulgados, estão nos termos do artigo 7.º do Código do Direito de Autor excluídos
de protecção legal.
Os textos escritos para jornais, não são uma criação livre, no sentido em que são instrumentalizados
à função informativa/formativa, que visam prosseguir e têm uma função predominantemente utilitária,
e por isso caiem na previsão do n.º 2 do artigo 56.º do EBF, por serem escritos sem carácter literário».
G) Na sequência das correcções descritas na alínea antecedente, foi emitida em 26 de Novembro
de 2008, e com referência ao ano de 2004, a liquidação de IRS n.º 5004693528, no montante de imposto de € 1.519,19, respeitando € 1.336,80 a imposto e € 182,39 de juros compensatórios (cfr. print
do documento de cobrança, a fls. 39 dos autos e cfr. doc. de liquidação a fls. 6 do pat);
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H) Em 06 de Janeiro de 2009, o impugnante apresentou reclamação graciosa contra o acto tributário
de liquidação referido em G), peticionando a sua anulação (cfr. articulado de reclamação graciosa, a
fls. 2 a 5 do processo de reclamação graciosa);
I) Em 20 de Abril de 2009, foi proferido pela Divisão de Justiça Administrativa - Direcção de
Finanças de Lisboa parecer no sentido de indeferimento da reclamação graciosa, onde consta designadamente, a seguinte fundamentação:
«3. ANÁLISE
3.1 A liquidação reclamada teve origem numa correcção efectuada à liquidação de IRS do ano de
2004 pelo Documento de Correcção Único n.º 100064566/2004 por sua vez resultante de uma acção
de inspecção levada a efeito pelos serviços de inspecção tributária da Direcção de Finanças (ordem de
serviço 01200802467 de 19/05/2008).
No relatório da inspecção afirma-se, em síntese, que os artigos para um jornal ou outra publicação
periódica mesmo quando não caiam na previsão do artigo 7.º (“exclusão de protecção”) do Código do
Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), “não poderão beneficiar do desagravamento fiscal
por serem escritos sem carácter literário, artístico ou científico”. Afirmava-se, ainda, que os “textos
para jornais não sendo uma criação livre, no sentido em que são instrumentalizados à função informativa/formativa, que visam prosseguir e têm uma função predominantemente utilitária, e por isso caiem
na previsão do n.º 2 do artigo 56.º do EBF, por serem escritos sem carácter literário” (fls 15).
Por sua vez, o reclamante pretende que o rendimento por si obtido com a publicação de um conjunto de crónicas na imprensa periódica beneficie do desagravamento previsto no artigo 58.º, n.º 1,
(à data dos factos, o 56.º), por considerar que “são indiscutivelmente um género literário, de carácter
pessoal, desprovido de valor informativo ou formativo”, encontrando-se “evidentemente abrangida
pela definição de obra resultante” do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (artigos 1.º,
2.º, n.º 1, alínea a)” (fls 24).
Junta à sua petição dois exemplares de crónicas publicadas no “Diário de Notícias”, segundo parece a 7/8/2008 (A Arte do Conselho) e a 18/12/2008 (O Cais das Colunas) (fls. 23 e 24). Não fornece
qualquer crónica publicada em 2004, o ano a que respeita a liquidação reclamada.
3.2 Sob a epígrafe, “propriedade intelectual”, dispõe-se no artigo 58.º, n.º 1, do EBF, que os
“rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica (...) quando auferidos por
autores residentes em território português, desde que sejam os titulares originários, são considerados
no englobamento, para efeitos de IRS, apenas por 50 % do seu valor, líquido de outros benefícios”
No n.º 2 do mesmo artigo exclui-se do disposto no n.º 1 “os rendimentos provenientes de obras
escritas sem carácter literário, artístico ou científico, obras de arquitectura e obras publicitárias”.
Nas normas citadas, o termo literário é empregue duas vezes: a primeira, quando se estabelece que
apenas 50% dos rendimentos provenientes da propriedade literária são considerados no englobamento
para efeito de tributação em IRS; a segunda vez, quando se exclui daquele benefício os rendimentos
provenientes de obras escritas sem carácter literário.
Impõe-se interpretar o termo literário na norma do n.º 2 com um sentido distinto, mais restrito,
do que no n.º 1, sob pena de se concluir que o legislador se contradisse, ao prever que algo possa ter e
não ter determinada característica.
Significa isto que pode haver rendimentos de propriedade literária que, por a obra a que respeitam
não revestir natureza literária (num outro sentido), não estão abrangidos pelo desagravamento previsto
no n.º 1 do artigo 8.º do EBF.
3.3 Embora o reclamante assente a sua argumentação na “natureza intelectual e literária” (n.º 13) dos
trabalhos publicados e no disposto no n.º 1 do artigo 58.º do EBF (n.º 16 e 17), a questão fundamental a
resolver no processo consiste em saber, se, para efeitos do n.º 2 daquele artigo, as crónicas jornalísticas
enquanto género possuem “carácter literário” no sentido que a expressão possui neste n.º 2.
Por obra com carácter literário deve entender-se, para efeito de aplicação daquela norma, o texto
escrito pertencente à literatura, enquanto actividade e produção estética. Por outras palavras, deve
entender-se que tem carácter literário a narrativa que foi concebida e produzida como arte - e como
arte é apreciada - não servindo outra finalidade, pelo menos de modo dominante. É este, de resto, o
sentido mais comum do termo literário.
Neste sentido aponta também a história do preceito. Com efeito, na sua redacção original, o então
artigo 45.º (com um único número) previa o desagravamento para os “rendimentos provenientes da
propriedade intelectual, quando auferidos por pintores, escultores ou escritores (...)”.
Escritores era o termo então empregue. Ora, no seu sentido mais comum designa-se por escritores
os autores da escrita artística (da literatura) ou científica, tipicamente divulgada não através de jornais,
mas de livros (romances, poesia, peças de teatro...). Como se declarava na introdução do DL 215/89, de
1/7, que aprovou o EBF, o desagravamento tinha por objectivo “incentivar a criação artística ou literária”.
3.4 Já os textos divulgados através das publicações periódicas incidem, por regra, sobre os factos
que vão ocorrendo nos vários domínios, noticiando-os, interpretando-os ou comentando-os. Pode, por
isso, dizer-se, como no relatório da inspecção, que tais escritos desempenham uma função utilitária.

3640
Registe-se, a propósito, que a lei também exclui (expressamente) do desagravamento os rendimentos
de obras de arquitectura, as quais, sendo arte, possuem uma componente utilitária.
É aquela, também, a característica da crónica jornalística tal como geralmente é entendida e vem
definida no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa
(2001): uma “rubrica de jornal, revista, edição especializada, emissão televisiva ou radiofónica” (ou o
artigo inserido nessa rubrica), “onde são relatados e comentados, de um ponto de vista pessoal, notícias
ou episódios relativos a uma determinada área”.
3.5 Em suma, como resposta à questão acima colocada (ponto 3.3), pode afirmar-se que os rendimentos provenientes das crónicas jornalísticas não estão abrangidos pelo benefício consagrado no
n.º 1 do artigo 58.º do EBF, por força do n.º 2, dado o carácter utilitário, ou não literário do género,
num sentido restrito do último termo, que não envolve qualquer juízo de mérito».
J) Por despacho de 21 de Abril de 2009, e de acordo com a Informação referida em I) a reclamação referida em H), foi objecto de indeferimento expresso (cfr. despacho de indeferimento expresso a
fls. 42 do processo de reclamação graciosa);
K) O despacho referido em J) foi recebido pelo impugnante a 24 de Abril de 2009 (cfr. aviso de
recepção a fls. 48 dos autos);
L) As crónicas jornalísticas têm a configuração e o conteúdo dos textos juntos com a petição
inicial, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido (facto constante no artigo 4.º da pi e não
impugnado; cfr. Docs. 1 e 2 a fls. 18 e 19 dos autos);
M) A presente acção deu entrada na Direcção de Finanças, em 12 de Maio de 2009 (cfr. carimbo
aposto na pi a fls. 5 dos autos);
Factos não provados
Inexistem factos não provados com interesse para a decisão».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A AT, na sequência de uma acção de fiscalização, verificou que, relativamente ao ano de 2004, o
Contribuinte não englobou 50% dos rendimentos que auferiu com a redacção de crónicas publicadas
em jornais e que apresentou o anexo H em que declarou os restantes 50%, tudo no pressuposto de que
tais rendimentos eram abrangidos pela não incidência parcial de IRS nos termos do disposto no art. 56.º
do EBF, na redacção em vigor à data.
Considerando que, contrariamente ao que entendera o Contribuinte, tais rendimentos provêm da
redacção de crónicas jornalísticas que não integram o conceito de obra com carácter literário, motivo por
que não lhes era aplicável a não sujeição parcial prevista naquele preceito, a AT procedeu à correcção
da matéria tributável declarada e à consequente liquidação adicional de IRS.
O Contribuinte discorda desse entendimento e sustentou, quer em sede de reclamação graciosa
quer em sede de impugnação judicial, que as crónicas publicadas em jornais constituem um «género
literário» que integra o conceito de obra com carácter literário.
A 1.ª instância deu-lhe razão, tendo a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa acolhido a tese de
que as crónicas jornalísticas integram o conceito de obra literária para os fins previstos no art. 56.º do
EBF, motivo por que anulou a liquidação impugnada.
A Fazenda Pública não se conformou com a sentença e dela recorreu para este Supremo Tribunal
Administrativo. Continua a sustentar o bem fundado do acto de liquidação adicional impugnado.
A questão que cumpre apreciar e decidir, em ordem a aferir da legalidade da liquidação impugnada, é a de saber se as referidas crónicas podem ou não ser qualificadas como obras literárias para os
efeitos previstos no art. 56.º do EBF.
2.2.2 DO BENEFÍCIO FISCAL
O art. 56.º do EBF, na redacção aplicável à situação sub judice dizia nos seus n.ºs 1 e 2:
«1- Os rendimentos provenientes da propriedade literária, artística e científica, considerando-se também como tal os rendimentos provenientes da alienação de obras de arte de exemplar único e
os rendimentos provenientes das obras de divulgação pedagógica e científica, quando auferidos por
autores residentes em território português, desde que sejam o titular originário, são considerados no
englobamento para efeitos de IRS apenas por 50% do seu valor, líquido de outros benefícios.
2- Excluem-se do disposto no número anterior os rendimentos provenientes de obras escritas sem
carácter literário, artístico ou científico, obras de arquitectura e obras publicitárias».
Do citado preceito resulta que os rendimentos provenientes das obras escritas com carácter literário,
desde que verificadas as demais condições aí referidas, beneficiam da redução de 50% para efeito de
englobamento e incidência do IRS
A finalidade daquele benefício fiscal é a de incentivar a criação artística ou literária, por forma
a melhorar o nível de desenvolvimento cultural do país (3), finalidade esta de relevo e de interesse
público e que apenas pode ser realizado pelas obras reconhecidas como integrando a qualificação de
obras literárias. Daí que o legislador, expressamente, tenha excluído do âmbito do benefício fiscal as
obras sem carácter literário.
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É em torno da distinção entre obra de carácter literário e obra sem carácter literário, com a consequente distinção no tratamento dado aos rendimentos provenientes de uma e outra, que se joga a
sorte do presente recurso.
A distinção entre obra com carácter literário e obra sem carácter literário não é tarefa simples.
Ensaiando uma tentativa de resposta: «Uma obra pode considerar-se literária na medida em que, além
do pensamento lógico, discursivo, abstractamente conceptual, adequado a problemas científicos, filosóficos e, em geral, doutrinários, estimular também os impulsos mais afectivos e menos conscientes,
os hábitos ou valores enraizados através do aprendizado, decisivamente formativo, da língua materna
e de uma dada vida social» (4).
Em face das consabidas dificuldades de distinção entre obra de carácter literário e obra sem esse
carácter, em ordem a aferir da aplicabilidade ou não do benefício previsto no art. 56.º (hoje, 58.º) do EBF
deve privilegiar-se um critério objectivo: serão consideradas como obras literárias as que, prima facie,
se apresentem como tal (criadas e apreciadas como arte, como actividade e produção estética, ou seja,
que não sirvam outra finalidade, pelo menos de modo dominante, como será o caso do romance, poesia,
peça de teatro, etc., tudo como salientou a Fazenda Pública), privilegiando-se, pois, o valor facial da obra.
Só assim se evitará a difícil tarefa de avaliação do mérito, se bem que admitimos, no entanto, que
em casos contados, essa distinção não possa prescindir duma avaliação do mérito da obra, sob pena de
sermos conduzidos a resultados indesejados e indesejáveis.
No caso sub judice estamos perante crónicas jornalísticas.
Note-se, desde já, que, de acordo com o critério que vimos de expor, o meio por que as referidas
crónicas são divulgadas – publicação em jornais – não será decisivo para excluir a qualificação desses
escritos como obra literária.
Decisivo será, sim, como deixámos já dito, o terem sido criadas e apreciadas como arte, não
cumprindo, do modo dominante, outra finalidade.
A propósito do género crónica jornalística – que se situa entre o jornalismo e literatura – dizem-nos
os dicionários que se trata de um «texto literário breve, em geral narrativo, de trama quase sempre pouco
definida e motivos, na maior parte, extraídos do quotidiano imediato» (5) ou «uma rubrica de jornal,
revista, edição especializada, emissão televisiva ou radiofónica […], onde são relatados e comentados,
de um ponto de vista pessoal, notícias ou episódios relativos a uma determinada área» (6).
Não questionamos de modo algum que as crónicas jornalísticas são manifestações da criatividade
do seu autor, que nestas verte a sua mundividência dos acontecimentos do quotidiano, a sua forma
pessoal de compreender os acontecimentos que o cercam, transmitindo ao leitor, geralmente em tom
coloquial, a sua visão de um determinado assunto ou facto do dia-a-dia. Parafraseando o Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, o cronista, após se acercar dos acontecimentos
diários, dá-lhes um toque próprio, incluindo no seu texto elementos como ficção, fantasia e criticismo,
elementos que o texto essencialmente informativo não contém.
Mas, a verdade é que, em regra, essas crónicas jornalísticas não são criadas nem apreciadas como
arte, prosseguindo outras finalidades, quais sejam as de comentarem os acontecimentos do quotidiano,
proporcionando aos leitores uma visão crítica das notícias, e de agradarem aos leitores dentro de um
espaço predeterminado (geralmente há periodicidade na publicação das crónicas, que ocupam a mesma
localização dentro do jornal), estabelecendo uma relação entre o escritor e os seus leitores e, assim,
entre o jornal e estes, com vista à sua fidelização.
Admitimos como possível que, em concreto, pudesse fazer-se a demonstração do carácter literário
das crónicas em causa, mas o ora Recorrido nem sequer ensaiou essa tentativa, que sempre lhe exigiria
a alegação de factualidade que não foi invocada, sendo inclusive que os dois exemplares de crónicas
suas que apresentou nem sequer respeitam ao ano de 2004, que é o que está em causa.
Reconhecemos as dificuldades suscitadas pela qualificação de um escrito como obra com carácter
literário ou obra sem carácter literário, mas afigura-se-nos que o critério proposto pela AT e por nós
sufragado, não só se mostra conforme à letra e ao espírito da norma do EBF sob apreciação, como,
porque assente em pressupostos objectivos, é o que permite maior segurança na aplicação da lei.
Face ao exposto, porque não ficou demonstrado que as crónicas jornalísticas em causa possam qualificar-se como obras literárias para os efeitos previstos no art. 56.º (hoje 58.º) do EBF, entendemos que os rendimentos delas auferidos pelo seu autor, ora Recorrido, não podem beneficiar da não incidência parcial prevista
naquele artigo. A liquidação adicional impugnada, que arrancou desse entendimento e, em consequência,
considerou que não podem ser excluídos do englobamento 50% dos rendimentos auferidos pelo ora Recorrido
pela redacção dessas crónicas, não enferma da ilegalidade que lhe foi assacada na petição inicial.
A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário, não pode manter-se na ordem jurídica,
motivo por que, a final, será revogada e a impugnação judicial será julgada improcedente.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 56.º, n.ºs 1 e 2 do EBF, na redacção anterior à
republicação de que este diploma foi objecto pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho (hoje,
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correspondem-lhe os mesmos números do art. 58.º), os rendimentos provenientes das obras literárias
beneficiam da redução de 50% para efeito de englobamento e incidência do IRS.
II - A finalidade daquele benefício fiscal é a de incentivar a criação artística ou literária, por
forma a melhorar o nível de desenvolvimento cultural do país, finalidade esta de relevo e de interesse
público e que apenas pode ser realizado pelas obras reconhecidas como integrando a qualificação de
obras literárias.
III - Em face das consabidas dificuldades de distinção entre obra de carácter literário e sem esse
carácter, deve privilegiar-se um critério objectivo: serão consideradas como obras literárias as que,
prima facie, se apresentem como tal (criadas e apreciadas como arte, como actividade e produção
estética), privilegiando-se, pois, o valor facial da obra; admitimos, no entanto, que em casos contados,
essa distinção não possa prescindir duma avaliação do mérito da obra, sob pena de sermos conduzidos
a resultados indesejados e indesejáveis.
IV - Em regra, porque não são criadas nem apreciadas como arte, não podem ter-se como obras
literárias as crónicas publicadas num jornal, pelo que os rendimentos auferidos pela sua autoria não
podem beneficiar da não sujeição parcial dita em I.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
julgar improcedente a impugnação judicial.
Custas pelo Recorrido, mas apenas em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou neste Supremo
Tribunal Administrativo.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) Actualmente, e após a republicação do EBP pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Junho, corresponde-lhe o art. 58.º.
(2) Por razões de ordem prática, as notas de rodapé serão transcritas no próprio texto entre parêntesis rectos.
(3) Cfr. F. PINTO FERNANDES e J. CARDOSO DOS SANTOS, EBF Anotado, Rei dos Livros, pág. 231.
No mesmo sentido, o acórdão do Tribunal Constitucional com o n.º 1057/96, de 16 de Outubro de 1996, proferido no processo com o n.º 347/91, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 272, de 23 de Novembro de 1996
(http://dre.pt/pdfgratis2s/1996/11/2S272A0000S00.pdf), págs. 16.408 a 16.413, também disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc//tc/acordaos/19961057.html
(4) ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA e ÓSCAR LOPES, História da Literatura Portuguesa, pág. 7.
(5) Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
(6) Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia de Ciências de Lisboa.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Falta de constituição de advogado. Erro na forma de processo. Forma das notificações
de liquidações de juros compensatórios.
Sumário:
I — Encontra-se suprida a nulidade por “omissão de pronúncia” da sentença recorrida
em virtude de o tribunal “a quo” não se ter pronunciado sobre a questão prévia de
falta de constituição de mandatário pela autora se, constituído entretanto mandatário e ratificado por este o processado anterior sem que a Ré tenha manifestado
qualquer oposição, o juiz “a quo” profere despacho que integra e complementa
a sentença (artigo 670.º n.º 1 do CPC).
II — 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 ou “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) – nos casos em que não comporte a apreciação da legalidade do acto de
liquidação.
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III — O artigo 38.º do CPPT apenas é aplicável em matéria de IRS nos aspectos não
regulados na norma especial existente sobre a matéria, o artigo 149.º do CIRS.
IV — A regra no domínio das notificações relativas a IRS é que estas sejam efectuadas
por mera carta registada (cfr. o n.º 3 do artigo 149.º do CIRS), apenas se efectuando através de carta registada com aviso de recepção as notificações a que se
refere o artigo 66.º (do CIRS), ou seja, as notificações referentes a actos de fixação
ou alteração da matéria tributável do imposto previstos no artigo 65.º daquele
Código.
V — Estando em causa notificações relativas a juros compensatórios de IRS retido na
fonte e integrando-se os juros compensatórios da própria dívida de imposto (cfr. o
n.º 8 do artigo 35.º da Lei Geral Tributária) a forma a observar para a notificação
da respectiva liquidação há-de ser, parece-nos, a mesma que a lei estipula para
o imposto a que respeitam, ou seja, no caso, a forma legal de “carta registada”.
Processo n.º 685/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: TECNIDUPLO — Fabrico e Montagem de Carroçarias e Comandos, 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 de Leiria, de 11 de Fevereiro de 2011, que julgou procedente a acção administrativa especial
interposta por TECNIDUPLO - Fabrico e Montagem de Carroçarias e Comandos, Lda., contra o despacho de indeferimento de recurso hierárquico proferido pelo subdirector-Geral da Divisão de Cobrança
de IR e Património, anulando o despacho recorrido e determinando que se proceda às notificações das
liquidações (de juros compensatórios) nos termos legais, apresentando para tal as seguintes conclusões:
1. Quanto á citação do R., muito embora se admita que foi cumprida aquela norma, o que é certo é
que, o, agora, ofício de notificação da sentença já devia ter corrigido o nome do Réu e indicado o nome do
órgão competente, o que se admite não ter acontecido, por virtude de mero lapso e(ou) desatenção.
2. O Mmº Juiz “a quo” não se pronunciou sobre a questão de direito que o R. levantou na sua
contestação, a não constituição pela A. de Advogado neste processo, pelo que, houve omissão de pronúncia.
3. Tal como a transcrevemos, da notificação e da necessária leitura dos artigos nela indicados,
não existe qualquer erro da administração, uma vez que, ao contrário do fundamento utilizado pelo
Mmº Juiz não foram indicados nem meios nem prazos incorrectos de reacção.
4. Ora, sendo o pedido principal, na relação material controvertida, o referido acto de liquidação,
a esse pedido corresponde a forma de processo da impugnação judicial.
5. No caso, mais se reafirma que a acção administrativa especial não é o meio próprio, até porque
se está no âmbito do processo de execução n.º 2089200901010522, pelo que, o meio próprio para invocar
o fundamento aduzido pelo A. era a oposição à execução fiscal, escorado no fundamento contemplado
na alínea b) do artigo 204.º do CPPT, ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor
que figura no título.
6. Ora, quanto a nós, e, em primeiro lugar, a questão dos juros compensatórios referentes a IRS
retido na fonte no ano de 2007, não são enquadráveis no n.º 1 do artigo 38.º do CPPT e, por isso, são
efectuadas por carta registada, sem aviso de recepção.
7. Em segundo lugar, o Mmº Juiz dá por provado que as cartas foram recepcionadas, conforme
informação prestada pelos correios.
8. Donde, não nos podemos esquecer que a A. é a TECNIDUPLO - Fabrico e Montagem de Carroçarias e Comandos, Lda. e, assim sendo, é uma pessoa colectiva.
9. Sobre a citação ou notificação de incapazes e pessoas colectivas, rege o artigo 231.º do C.P.C.,
cujo n.º 3 estatui:
“As pessoas colectivas e as sociedades consideram-se ainda pessoalmente citadas ou notificadas
na pessoa de qualquer empregado que se encontre na sede ou local onde funciona normalmente a
administração.”
10. Donde, ao contrário da decisão proferida, não há razão para que se repitam aquelas notificações.
Nestes termos e nos mais de direito, deve a acção ser julgada improcedente, e em consequência,
absolver-se o R. da instância, ou negar-se provimento à acção, com as legais consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer sobre o mérito do recurso “no
entendimento de que a relação material controvertida não implica direitos fundamentais dos cidadãos,
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interesses públicos especialmente relevantes ou valores constitucionalmente protegidos como a saúde
pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território, a qualidade de vida, o património
cultural e os bens do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais (arts. 9º nº2 e 146º n.º 1
CPTA – fls. 110 dos autos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se a sentença recorrida enferma da nulidade por omissão de pronúncia que lhe é
imputada, ao não se ter pronunciado sobre a excepção suscitada na contestação de falta de constituição
de mandatário da autora, se ocorre erro na forma de processo e se foi ou não observada a forma legalmente prevista para a notificação das liquidações de juros compensatórios de IRS retido na fonte.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
1. Foi instaurada execução fiscal contra a A. para cobrança de dívidas de IRS no montante de €
709,25 (fls. 66 do apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido).
2. A A. reclamou graciosamente nos termos que constam de fls. 2 do apenso de reclamação graciosa cujo conteúdo se dá por reproduzido).
a. Alegando em síntese que as liquidações que deram causa do processo de execução fiscal não
foram devidamente notificadas, pedindo, a final, a anulação do imposto liquidado.
3. Por despacho de 31/8/2009 foi indeferida a reclamação (fls. 72 do apenso de reclamação graciosa cujo conteúdo se dá por reproduzido).
a. Notificado em 7/9/2009 (fls. 75 do apenso de reclamação graciosa cujo conteúdo se dá por
reproduzido)
4. A A. apresentou recurso hierárquico em 6/10/2009 (fls. 2 do apenso de recurso hierárquico cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
5. O qual foi indeferido na totalidade por despacho de 22/4/2010 (fls. 17 do apenso de recurso
hierárquico cujo conteúdo se dá por reproduzido).
a. O despacho foi proferido pelo Sub Director Geral da Divisão de Cobrança de IR e Património
(fls. 14 do apenso de recurso hierárquico cujo conteúdo se dá por reproduzido)
6. Notificado à A. por carta registada com aviso de recepção de 26/4/2010 (fls. 19 do apenso de
recurso hierárquico cujo conteúdo se dá por reproduzido).
a. Na notificação menciona-se que do indeferimento pode “lançar mão do processo Judicial de
Impugnação dos actos administrativos, nos termos do art. 50.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (CPTA), a apresentar no prazo de 3 meses nos termos do artigo 58.º, n.º 2 alínea b) do
referido CPTA” (fls. 18 do apenso de recurso hierárquico cujo conteúdo se dá por reproduzido)
7. A Acção Administrativa Especial foi intentada em 27/7/2010, remetida por correio registado
em 26/7/2010 (fls. 9 do apenso de recuso hierárquico cujo conteúdo se dá por reproduzido).
8. A liquidação de juros n.º 20081933223, no montante de 75,28 foi remetida sob registo
n.º RY473312393PT, entregue em 7/1/2009 (fls. 7 do apenso de reclamação graciosa cujo conteúdo
se dá por reproduzido).
9. A liquidação n.º 2008 1983234, no montante de 64,53 foi remetida sob registo n.º RY473312504PT
e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls. 13 do apenso de reclamação graciosa cujo conteúdo se dá por reproduzido).
10. A liquidação n.º 2008 1983233, no montante de 37,96 foi remetida com o registo
n.º RY473312495PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.17 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
11. A liquidação n.º 2008 1983232, no montante de 54,02 foi remetida com o registo
n.º RY473312481PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.22 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
12. A liquidação n.º 2008 1983231, no montante de 56,61 foi remetida com o registo
n.º RY473312478PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.27 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
13. A liquidação n.º 2008 1983230, no montante de 62,14 foi remetida com o registo
n.º RY473312464PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.32 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
14. A liquidação n.º 2008 1983229 no montante de 51,57 foi remetida com o registo
n.º RY473312455PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.37 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
15. A liquidação n.º 2008 1983228, no montante de 54,95 foi remetida com o registo
n.º RY473312447PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.42 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
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16. A liquidação n.º 2008 1983227, no montante de 56,00 foi remetida com o registo
n.º RY473312433PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls.47 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
17. A liquidação n.º 2008 1983226, no montante de 59,15 foi remetida com o registo
n.º RY473312416PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls. 64 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
18. A liquidação n.º 2008 1983225, no montante de 64,87 foi remetida com o registo
n.º RY473312420PT, e foi entregue no dia 7/1/2009 (fls. 53 do apenso de reclamação graciosa cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
19. A liquidação n.º 2008 1983224, no montante de 72,17 foi remetida com o registo
n.º RY473312402PT, e foi entregue no dia 7/1/2009
6 – Apreciando
6.1 Da nulidade por omissão de pronúncia da sentença recorrida
Na conclusão 2. das suas alegações de recurso, a recorrente imputa à sentença recorrida o vício de
omissão de pronúncia, porquanto o Mmº Juiz “a quo” não se pronunciou sobre a questão de direito
que o R. levantou na sua contestação, a não constituição pela A. de Advogado neste processo.
Conclusos os autos à relatora neste STA, foi proferido em 7 de Outubro de 2011 o despacho de
fls. 86, no qual se determinou a baixa dos autos à 1.ª instância para que o tribunal “a quo” se pronunciasse sobre a arguida nulidade.
O Mm.º Juiz “a quo” proferiu, então, o despacho de fls. 101 dos autos do seguinte teor:
«Nas alegações de recurso alegou a recorrente, além do mais, a nulidade da sentença por omissão
de pronúncia, referente à falta de constituição de mandatário.
A omissão de pronúncia verificou-se porque a questão não foi apreciada na sentença.
Baixando os autos do STA, ordenou-se a notificação do A. para constituir mandatário (fls. 89).
A procuração foi junta, e no mesmo acto foi ratificado o processado (fls. 93).
Notificada, a demandada nada disse.
Nestas condições:
a) Julgo ratificado todo o processado praticado pelo il. Mandatário da A. (art. 40.º/2, 1ª parte de
CPC e 11 CPTA);
b) E em consequência, julgo suprida a nulidade de que padecia a sentença, sendo este despacho
integrante daquela (art. 670/1 CPC).
Not.»
Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)
constitui causa de nulidade da sentença, entre outras, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz
deva apreciar, considerando-se como tais, nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo
Civil (CPC), aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, todas as questões que as partes tenham
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.
No caso dos autos, e como reconhece o juiz “a quo” no seu despacho supra transcrito, a omissão
de pronúncia verificou-se, pois que sendo a questão da falta de constituição de mandatário da autora
suscitada pela Fazenda Pública na sua contestação como questão prévia (números 4.º a 6.º da contestação, a fls. 26 dos autos), o tribunal “a quo” sobre ela não emitiu a devida pronúncia (cfr. sentença a
fls. 46 a 50 dos autos).
Não obstante, como a autora constituiu entretanto mandatário cuja procuração se encontra junta
aos autos e este ratificou todo o processado anterior, sem que a Ré tenha manifestado qualquer oposição,
entendemos que a referida nulidade se encontra suprida, pois que o despacho entretanto proferido e supra
transcrito, integra e complementa, nos termos do n.º 1 do artigo 670.º do CPC, a sentença recorrida.
Pelo exposto, improcede a arguida nulidade da sentença, pois que esta se encontra sanada.
6.2 Do alegado erro na forma do processo
A sentença recorrida, relativamente à questão da impropriedade do meio (erro na forma do processo) suscitada a título de excepção pela Fazenda Pública na sua contestação (artigos 7.º a 24.º da
contestação, a fls. 26 a 30 dos autos), julgou o meio utilizado – acção administrativa especial – o meio
próprio, porquanto considerou que a A. não impugna a validade da liquidação, mas apenas e tão só
a sua notificação. Sabendo-se que a notificação de um acto é exterior a este, os vícios que afectem a
notificação implicam a ineficácia do acto notificado mas não afectam a sua validade (Jorge Lopes
de Sousa, CPPT 2003, Vislis, pp. 211). Assim, não estando em causa a apreciação da legalidade da
liquidação, a acção administrativa especial é o processo próprio para impugnar a decisão proferida
em recurso hierárquico que apreciou a validade da notificação, nos termos do art.º 97/2 CPPT.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, reiterando que o meio próprio era, não a acção administrativa especial, mas a impugnação judicial, agora acrescentando que se reafirma que a acção
administrativa especial não é o meio próprio, até porque se está no âmbito do processo de execução
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n.º 2089200901010522, pelo que, o meio próprio para invocar o fundamento aduzido pelo A. era a
oposição à execução fiscal, escorado no fundamento contemplado na alínea b) do artigo 204.º do
CPPT, ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título (cfr.
conclusões 4. e 5. das alegações de recurso).
Vejamos.
Conforme se colhe da respectiva petição inicial, a fls. 1 a 6 dos autos, o pedido formulado na presente acção foi o de anulação do acto administrativo que nega provimento ao Recurso Hierárquico, na
medida em que foi praticado por órgão incompetente e, sem conceder no que se refere à incompetência
do órgão, pede a A. que seja dada a decisão sem efeito, por não ter a impugnante sido notificada de
informação e despacho decisório congruente em sede de p.i. de reclamação graciosa, nem em sede de
recurso hierárquico foi feita prova do recebimento dos registos, mostrando-se por isso a decisão do
Recurso hierárquico, ferida do vicio de violação de lei (cfr. petição inicial, a fls. 5 e 6 dos autos).
Não está, pois em causa nos autos, imediata ou mediatamente, a legalidade do acto liquidação dos
juros compensatórios, mas a legalidade do acto de indeferimento do recurso hierárquico, imputando-se-lhe vícios formais (incompetência e falta de fundamentação) e quanto ao mérito da decisão (de que as
liquidações de juros compensatórios se mostram indevidamente notificadas).
Ora, nos termos da lei e conforme jurisprudência uniforme e constante deste Supremo Tribunal, 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 ou “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) – nos casos em que não comporte a apreciação da legalidade do acto de liquidação,
como no caso dos autos, daí que, como bem julgado, não ocorre erro na forma do processo.
O facto de estar a correr processo de execução fiscal, no âmbito do qual, segundo alega, a autora veio
a tomar conhecimento das liquidações de juros compensatórios antes desconhecidas, não tem por efeito
que o meio próprio para sindicar o indeferimento do recurso hierárquico passe a ser a oposição à execução
fiscal. Querendo e estando em tempo, poderia a autora defender-se também por essa via, mas não serve
a oposição à execução fiscal para sindicar a legalidade do acto de indeferimento do recurso hierárquico.
Improcede, pois, o alegado erro na forma do processo.
6.3 Da forma legalmente prevista para a notificação das liquidações de juros compensatórios
de IRS retido na fonte
A sentença recorrida julgou procedente a acção porquanto considerou verificada a “falta de notificação das liquidações”, determinando que estas fossem notificadas nos termos legais, fundamentando
o decidido nos seguintes termos:
«A A. alega não ter sido notificada das liquidações de juros compensatórios referentes a IRS
retido na fonte no ano de 2007. Porém, como consta dos factos provados essas notificações foram
recepcionadas, conforme informação prestada pelos correios, em conformidade com o disposto no
art.º 39.º/2CPPT. Mas não é possível saber com segurança se foram efectivamente recebidas pela A..
As notificações foram remetidas por correio simples. Mas não ocorrendo a hipótese prevista no n.º 3
do artigo 38.º do CPPT, as notificações deveriam ter sido efectuadas por carta registada com aviso de
recepção, por força do n.º 1 do mesmo artigo. Mas não foram. Não se mostrando que as notificações
foram efectivamente recebidas pela A.» (fim de citação).
Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando que em primeiro lugar, a questão dos juros compensatórios referentes a IRS retido na fonte no ano de 2007, não são enquadráveis no n.º 1 do artigo 38.º
do CPPT e, por isso, são efectuadas por carta registada, sem aviso de recepção, em segundo lugar, que o
Mmº Juiz dá por provado que as cartas foram recepcionadas, conforme informação prestada pelos correios, donde, atendendo que a TECNIDUPLO é uma pessoa colectiva e ao disposto no n.º 3 do artigo 231.º
do CPC, ao contrário da decisão proferida, não há razão para que se repitam aquelas notificações.
Vejamos.
O artigo 38.º do CPPT, cujo n.º 1 foi aplicado na sentença recorrida em detrimento do seu n.º 3,
norma esta que a recorrente considera a aplicável à notificação das liquidações de juros compensatórios
de IRS retido na fonte no ano de 2007, apenas é aplicável em matéria de IRS nos aspectos não regulados na norma especial existente sobre a matéria, a saber o artigo 149.º do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS).
Dispõe este preceito, na sua redacção actual e já vigente em 2007:
Artigo 149.º
Notificações
1 - As notificações por via postal devem ser feitas no domicílio fiscal do notificando ou do seu
representante.
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2 - As notificações a que se refere o artigo 66.º, quando por via postal, devem ser efectuadas por
meio de carta registada com aviso de recepção.
3 - As restantes notificações devem ser feitas por carta registada, considerando-se a notificação
efectuada no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, caso esse dia não seja dia útil.
4 - Não sendo conhecido o domicílio fiscal do notificando, as notificações podem ser feitas por
edital afixado no serviço de finanças da área da sua última residência.
5 - Em tudo o mais, aplicam-se as regras estabelecidas no Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
Resulta, assim, do transcrito preceito legal que a regra no domínio das notificações relativas a IRS
é que estas sejam efectuadas por mera carta registada (cfr. o n.º 3 do artigo 149.º do CIRS), apenas se
efectuando através de carta registada com aviso de recepção as notificações a que se refere o artigo
66.º (do CIRS), ou seja, as notificações referentes a actos de fixação ou alteração da matéria tributável
do imposto previstos no artigo 65.º daquele Código.
No caso dos autos, estão em causa notificações relativas a juros compensatórios de IRS retido
na fonte, daí que, integrando-se os juros compensatórios da própria dívida de imposto (cfr. o n.º 8 do
artigo 35.º da Lei Geral Tributária) a forma a observar para a notificação da respectiva liquidação há-de
ser, parece-nos, a mesma que a lei estipula para o imposto a que respeitam, ou seja, no caso, a forma
legal de “carta registada”.
No caso dos autos foi, pois, e ao contrário do decidido, observada a forma legal para notificação
das liquidações de juros compensatórios (cfr. os números 8. a 19. do probatório fixado), não havendo
razão para, por este motivo, julgar procedente a acção e determinar que se procedam a novas notificações das liquidações.
O facto de, como consignado na sentença recorrida, não ser possível saber com segurança se foram efectivamente recebidas pela A. não é suficiente para as desconsiderar, pois que foram efectuadas
na forma legal e a autora não logrou afastar a presunção de notificação de que beneficia a Fazenda
Pública.
O recurso merece, pois, provimento, sendo de revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos
autos ao tribunal “a quo” para que conheça das ilegalidades formais imputadas pela autora ao acto de indeferimento do recurso hierárquico, que terão ficado prejudicadas pela julgada procedência da acção.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e determinando a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para que conheça das questões que ficaram
prejudicadas, se a tal nada mais obstar.
Sem custas, pois que a recorrida não contra-alegou.
Neto.

Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Direito da União. Princípio da preferência comunitária. Cláusula da nação mais
favorecida. Princípios do Direito Fiscal Internacional. Convenção sobre dupla
tributação.
Sumário:
I — No direito português, em relação à tributação do rendimento dos não residentes
sem estabelecimento estável, vigora o regime regra da tributação por retenção na
fonte do rendimento bruto, com a excepção dos rendimentos referidos nas alíneas a)
a d), f), m) e o) do n.º 1 do artigo 18º do CIRC (por força do art. 71º, n.º 8, do
CIRS), sendo que tal regime foi objecto de adequação ao direito comunitário e
jurisprudência do Tribunal de Justiça, através da Lei n.º 64º-A/2008, de 31 de
Dezembro, com a redacção dada aos arts. 71º, nºs, 8 a 11, do CIRS (aplicável ex
vi art. 88º do CIRC);

3648
II — Não decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça um qualquer princípio
comunitário para os sujeitos passivos não residentes em Portugal e sem estabelecimento estável em território português (e residentes num Estado-Membro da
União Europeia) de tributação pelo valor líquido dos rendimentos auferidos, que
não exclusivamente quanto às mencionadas categorias;
III — Nem o TFUE nem em geral a legislação da EU impõem qualquer regra
ou princípio relativo à aplicação da cláusula da nação mais favorecida
às Convenções sobre dupla tributação (CDT) celebradas pelos Estados-Membros;
IV — Constitui jurisprudência do Tribunal de Justiça, que os direitos e obrigações recíprocos previstos numa CDT são aplicáveis apenas aos residentes num dos Estados
contratantes da mesma sendo isto uma consequência inerente às CDT, atendendo
a que uma vantagem prevista por uma convenção fiscal bilateral não pode ser
considerada um benefício destacável dessa convenção, antes contribuindo para o
seu equilíbrio geral, por o facto de os direitos e obrigações recíprocos apenas se
aplicarem a pessoas residentes num dos dois Estados-Membros contratantes ser
uma consequência inerente às convenções bilaterais, o direito comunitário não se
opõe a que a vantagem em questão não se encontra numa situação comparável à
dos residentes abrangidos pela dita convenção.
Processo n.º 694/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Secilpar-Sociedade Unipersonal, SL.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. Secilpar – Sociedade Unipessoal, S. L., identificada nos autos, deduziu impugnação judicial,
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, na sequência do indeferimento expresso da reclamação
graciosa relativa à liquidação operada por retenção na fonte, sobre os juros cobrados pela Impugnante,
nos exercícios de 2002, 2003 e 2004 à Secil – Companhia de Cal e Cimento, S.A., liquidação que foi
parcialmente anulada, por sentença daquela Tribunal de 28 de Março.
2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, o qual foi admitido por despacho de fls. 172.
3. A Secilpar, S. L., notificada do recurso interposto pela Fazenda Pública, veio interpor recurso
subordinado da sentença recorrida, na parte em que ficou vencida, o qual foi rejeitado, por despacho de
fls. 222, com fundamento na sua ilegitimidade, uma vez que não foi vencida, pelo que não lhe advém
prejuízo algum da referida decisão.
4. Nas suas alegações, a Fazenda Pública concluiu nos seguintes termos:
“1) A Convenção entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, para evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento visa, como o próprio
título indica, evitar que os mesmos rendimentos sejam sujeitos a imposto em ambos os países, em
prejuízo do sujeito passivo, assim sujeito a uma dupla tributação;
2) A fixação de taxas naquela Convenção não é violadora do direito comunitário;
3) Não existe harmonização fiscal na Comunidade Europeia, sendo permitido aos diversos
Estados- membros a aplicação de taxas de imposto próprias, bem como a existência de tributos
distintos;
4) Permitindo os Tratados e princípios comunitários, que cada um dos países signatários
da Convenção tenham, a nível interno, taxas de imposto próprias, por maioria de razão terão
de permitir que os mesmos convencionem uma taxa comum, para efeitos de evitar a dupla tributação;
5) Violou a Douta Sentença o disposto no art.º 11.º da supra citada Convenção, e consequentemente, o n.º 2 do art.º 8.º da Constituição da República Portuguesa;
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer-se a V.as EX.as se dignem julgar PROCEDENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta Sentença ora
recorrida, revogada e substituída por douto Acórdão que declare a validade da taxa de retenção de
15% constante da supra identificada Convenção e correctamente aplicada nos pagamentos realizados
à sociedade Impugnante.
5. A Secilpar, S. L., veio apresentar contra-alegações, das quais se extraem as seguintes conclusões:
“I. No processo em causa não se coloca a questão de saber se são os diversos Estados que
decidem os impostos a pagar sobre os lucros das empresas, os rendimentos pessoais, as poupanças
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e os rendimentos do capital, pelo contrário, o que está em causa é a tributação que incide sobre um
pagamento transfronteiriço efectuado entre Estados-Membros que bule, para o efeito, com princípios
e regras de direito comunitários. II. O que está em causa nos autos é a diferenciação de tributação do
mesmo rendimento em função do Estado da residência do beneficiário do mesmo e não ente residentes
situados em territórios fiscais distintos.
III. Em especial, está em causa a aplicação de uma taxa de retenção na fonte referente a juros
pagos que corporiza um tratamento menos favorável daquele que é conferido a sociedades residentes
em Portugal e em outros Estados-Membros (e até em países terceiros).
IV. Nem a Recorrida nem o Tribunal a quo colocam em causa a existência de diversas taxas de
IRC nos diversos Estados-Membros da União Europeia, ou o facto de não existir harmonização fiscal
a nível comunitário ou, ainda, a circunstância de em matéria de fiscalidade directa ser reconhecida
competência aos Estados-membros.
V. Não são as taxas em si abstractamente consideradas que são violadoras dos princípios e normas comunitárias. A violação dos princípios e regras comunitários decorre a aplicação em concreto
da tributação sobre os pagamentos de juros transfronteiriços entre Estados-Membros, mesmo que com
base numa convenção de dupla tributação.
VI. O TJUE considera as liberdades circulatórias e de estabelecimento como “princípios
fundamentais de direito comunitário” devendo a sua substância ser interpretada de forma
ampla.
VII. O TJUE tem interpretado o Tratado enquanto instrumento legal “constitucional” que assentando num princípio de igualdade proíbe todas as situações discriminatórias (directas, indirectas,
claras, encobertas, etc.).
VIII. Não é tolerável um tratamento diferenciado de sujeitos não residentes pelo simples facto
dos regimes aplicáveis decorrerem de um regime fiscal não harmonizado, maxime, devido ao facto de
existirem Convenções para Evitar a Dupla Tributação diferenciadas.
IX. A AT não levanta a questão de saber se o pagamento de juros transfronteiriço in casu se enquadra numa das liberdades do projecto de construção europeia maxime na liberdade de circulação
de capitas, ou coloca em causa o efeito directo da norma ou discute.
X. Os Estados são livres de regular o modo de evitar a tributação entre si e, deste modo, de
repartirem o poder de tributação dos sujeitos passivos, mediante a fixação dos elementos de conexão
relevantes sem que no entanto se coloquem em causa os princípios comunitários.
XI. Resulta da jurisprudência do TJUE que a eliminação da dupla tributação é um dos objectivos
da Comunidade Europeia, cuja realização depende dos Estados-Membros.
XII. Na falta de medidas de unificação ou de harmonização comunitária com vista a eliminar a
dupla tributação, os Estados-Membros continuam a ser competentes para determinar os critérios de
tributação dos rendimentos e do património, com vista a eliminar, eventualmente por via convencional,
a dupla tributação.
XIII. Neste contexto, os Estados-Membros são livres de fixar, no âmbito de Convenções bilaterais,
os factores de conexão para efeitos da repartição da competência fiscal. No, entanto, no que concerne
ao exercício do poder tributário assim repartido, os Estados-Membros não podem, no entanto, eximir-se ao respeito das regras comunitárias maxime, não podem os Estados-Membros aplicar medidas
contrárias às liberdades de circulação garantidas pelo Tratado.
XIV. Estando, em especial, obrigados a respeitar o princípio do tratamento nacional no que diz
respeito aos cidadãos de outros Estados-membros e aos seus próprios cidadãos que fizeram uso das
liberdades garantidas pela Tratado.
XV. Ligado a esse princípio do tratamento nacional, encontra-se, ainda, um princípio que se
reconduz ao mecanismo da cláusula da nação mais favorecida.
XVI. Este mecanismo tem um duplo alcance: (1) nenhum Estado-membro poderá tratar
diferenciadamente residentes de um outro Estado-membro relativamente a situações similares
transfronteiriças ocorridas com residentes de um Estado-membro diverso (cláusula da nação
mais favorecida intra-comunitária); ou, (2) nenhum Estado-membro poderá tratar de forma
mais desfavorável numa situação de tributação transfronteiriça um residente de outro Estado-membro do que um residente de um país terceiro em situação semelhante (cláusula da nação
mais favorecida extra-comunitária).
XVII. O tratamento nos termos consagrados à nação mais favorecida constitui apenas uma mera
variação relativamente princípio da não discriminação, como, aliás, se infere da sentença recorrida.
Com uma diferença: é que a comparação relevante não deverá ser efectuada entre residentes e não
residentes mais sim entre não residentes situados em territórios fiscais distintos.
XVIII. Na óptica externa, são igualmente numerosas as razões que fundamentam a aplicação do
regime da cláusula da nação mais favorecida.
XIX. O artigo 351.º do TFUE e o princípio da preferência comunitária impõe que seja adoptada
a cláusula da nação mais favorecida.
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XX. Ou seja, se existir um qualquer dispositivo legal que conceda uma vantagem especial a um
residente de um determinado Estado-membro ou a um residente de um país terceiro, essa vantagem
deverá ser automaticamente estendida a todos os residentes dos restantes Estados-membros que se
encontrem numa situação idêntica.
XXI. Assim sendo, a revogação da douta sentença proferido pelo Tribunal a quo corporizaria
uma violação do princípio do tratamento nacional, na vertente da cláusula da nação mais favorecida
(quer na vertente intra-comunitária quer na vertente extra-comunitária).
XXII. Não obstante, e na perspectiva da Recorrida, tal não significa que não possam vir a ser
conhecidas outras causas de invalidade subjacentes à tributação que incidiu, em Portugal, no pagamento dos juros pagos pela Secil à Recorrida.
XXIII. É que o Direito da União Europeia e a própria Constituição não toleram, para o efeito,
um regime doméstico no qual os pagamentos de juros por um mutuário em Portugal a uma entidade
com residência fiscal num outro país da União Europeia são tributados, em Portugal, com base no
rendimento bruto e, ao invés, caso se trate de um titular com residência fiscal em Portugal os mesmos
seriam já tributados, aqui, sobre o rendimento liquido.
XXIV. Uma diferença que resulta, claro está, da forma como a retenção na fonte tem lugar.
XXV. Nos pagamentos transfronteiriços a retenção consubstancia uma retenção final e definitiva,
XXVI. Nos pagamentos domésticos a retenção consiste, pelo contrário, num mero pagamento por
conta do imposto devido a fmal.
XXVII. O que conduz, inexoravelmente, a que a tributação no primeiro caso - pagamento de juros a
entidades não residentes - incida sobre o rendimento bruto e a tributação no segundo caso - pagamento
de juros a entidades residentes - incida exclusivamente sobre o rendimento liquido.
XXVIII. Recorde-se, aliás, que a retenção na fonte efectuada no pagamento de juros a um
residente em território português pode inclusivamente ser objecto de reembolso ao contribuinte,
o que sucederá caso o valor apurado na declaração de imposto, liquido das várias deduções
previstas na lei, seja negativo, pela importância resultante da soma do valor absoluto com os
montantes dos pagamentos por conta ou, não sendo negativo, seja inferior ao valor dos pagamentos por conta, pela respectiva diferença (artigo 96º, nº2, alíneas a) e b) do Código de IRC
na redacção de então).
XXIX. Esta distinção fundamental nos regimes jurídico-tributários, motivada exclusivamente
pela diferença de residência fiscal do titular do rendimento, não pode nem devia ser ignorada. Nem
pela AT, nem pelos tribunais.
XXX. Trata-se, claro está, de uma questão puramente de direito e que, por isso, deve ser oficiosamente conhecida.
XXXI. Ora, é sabido que o Tribunal de recurso não pode conhecer questões que não foram tratadas pelo Tribunal recorrido, mas tal não significa que o tribunal a quo não as devesse ter conhecido
ou não possa, no futuro, vir a conhecê-las.
XXXII. Assim, se o Tribunal ad quem não pretender conhecer questões novas, ou seja, não
suscitadas no Tribunal recorrido, deverá fazer baixar os autos ao tribunal a quo para conhecimento
dos demais vícios que sejam identificados. Tal como o prescreveu, aliás, o próprio Supremo Tribunal
Administrativo no processo 0631/11, de 12 de Outubro de 2011.
XXXIII. Permitir-se-á através deste expediente que a própria AT exerça, para o efeito, o seu
direito de contraditório, em coerência com o disposto no artigo 95º, n.º 2 do Código de Processo nos
Tribunais Administrativos.
XXXIV. Um preceito que impõe, como se sabe, o conhecimento de todas as causas de invalidade que tenham sido invocadas contra o acto impugnado e dispõe, ao mesmo tempo, que o juiz
se pronuncie e decida sobre outras causas de invalidade não alegadas, que entenda existir, tendo
em vista conferir uma maior estabilidade à situação jurídica dos particulares face à Administração no âmbito da tutela jurisdicional efectiva consagrada no art.º 268.º, nº4 da Constituição da
República Portuguesa.
XXXV. De facto, e conforme já se deixou antever, a evolução da jurisprudência europeia em
matéria de liberdade de circulação de capitais e de estabelecimento tem sofrido avanços significativos, permitindo a quem hoje decide - anos depois da propositura das acções - uma visão muito mais
profunda dos temas que facilita, sem dúvida, o conhecimento oficioso dos mesmos.
XXXVI. Ademais, e como se refere expressamente na douta sentença recorrida, muitas vezes o mecanismo de concessão de crédito de imposto previsto nas convenções relativamente à
tributação ocorrida no Estado na fonte não é suficiente para eliminar a dupla tributação o que
sucede sempre que o sujeito passivo não tenha imposto a pagar no Estado de residência (página
21 da sentença).
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XXXVII. Repare-se que a Recorrida invocou na sua petição que o montante sujeito a retenção
na fonte era insusceptível de recuperação por parte da impugnante já que esta apresentava prejuízos
fiscais no Estado de residência, tendo, a ora Recorrida, inclusivamente, procedido à junção de documentação comprovativa do alegado.
XXXVIII. Ou seja, o meritíssimo juiz a quo poderia, oficiosamente, ter verificado a insusceptibilidade de recuperação do imposto e, nessa medida, procedido à anulação total e não apenas parcial
do acto de liquidação.
XXXIX. Assim, embora a Impugnante, ora Recorrida, não tivesse peticionado a anulação total do acto de liquidação de IRC, por retenção na fonte, nos exercícios de 2002, 2003
e 2004, podia o meritíssimo juiz a quo oficiosamente ter procedido à sua anulação.XL. Em
suma, o tratamento diferenciado, dispensado às sociedades não residentes e às sociedades
residentes, relativamente aos rendimentos de juros auferidos em território nacional, constitui
uma discriminação / restrição incompatível com o TFUE e com a orientação jurisprudencial
do TJUE.
XLI. Os residentes e os não residentes, a propósito do recebimento de juros, encontram-se em
idêntica situação objectiva.
XLII. A natureza definitiva da retenção na fonte, efectuada aos não residentes, por oposição à
natureza de imposto por conta da retenção efectuada aos residentes, impossibilita-os de serem tributados com base no seu rendimento liquido dos custos inerentes à obtenção desse rendimento - em claro
contraste com o regime aplicável aos residentes;
XLIII. O acto de retenção na fonte de IRC que incidiu sobre os rendimentos de juros auferidos pela ora Recorrida, em 2002, 2003 e 2004, padece, assim, vício de violação do disposto
nos artigos 56.º e 58.º do TCE (actualmente artigos 63.º e 65.º TFUE) que regulam a livre circulação de capitais, ao implicarem a aplicação de um regime de tributação dos rendimentos de
juros discriminatório face às sociedades não residentes, não justificada face a qualquer regra
de Direito da União Europeia.
XLIV. Tratam-se, claro está, de questões puramente jurídicas e que, por isso, devem ser oficiosamente conhecidas — tal como o deveriam ter sido logo ao nível do tribunal a quo - pelo que se impõe
que o Tribunal recorrido Laça baixar os autos ao tribunal a quo para conhecimento dos demais vícios
que foram identificados, em conformidade com o que já tem Leito o próprio Supremo Tribunal Administrativo em situações análogas e, dessa forma, avaliar-se do mérito da anulação total da retenção
na fonte.
Nestes termos, e nos mais de direito, e com o douto suprimento que se invoca, deve negar-se
provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
Para além disso, devem os Venerandos Juízes Conselheiros avaliar as questões jurídicas de invalidade que subjazem aos actos de retenção na fonte em causa e determinar, em conformidade, que
os autos baixem ao tribunal a quo para que o mesmo as possa conhecer.
CONFORME É DE INTEIRA JUSTIÇA!”
6. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto do STA, emitiu parecer onde se pode ler,
entre o mais:
“(…) Ao tempo dos factos, não ocorria harmonização comunitária fiscal sobre a matéria em
causa, nem Portugal tinha transposto directiva existente sobre a mesma.
Ainda assim, a norma que sujeita a retenção de imposto (I.R.C.) à taxa de 15% os juros que uma
sociedade com sede em Portugal atribui a outra residente noutro Estado-membro, poderia não ser
violadora do princípio da livre circulação de capitais e da dita preferência comunitária se o imposto
retido na fonte pudesse ser imputado nesse Estado membro até ao montante resultante dessa diferença
de tratamento.
Tal não consta do probatório, devendo ser ampliada a matéria de facto, conforme decidido foi
em caso semelhante no ac. do S.T.A. de 29-2-2012 proferido no proc. 01017/11.
Por outro lado, a convenção destinada a evitar a dupla tributação pode servir a garantir o cumprimento das obrigações resultantes do Tratado da União Europeia.
b. Conclusão.
Não resultando tal do probatório, impõe-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para ampliação
da matéria de facto nesse sentido”.
7. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
“1. A Impugnante é uma sociedade de direito espanhol, com sede e direcção efectiva em Calle
Velasquez 21, 3.º D, Madrid, Espanha, matriculada no Registo Mercantil, folio 154 e seguintes, tomo
15.339, secção 8.ª, número M-257189. Cfr. doc. n.º 4, junto aos autos a fls. 39-58.
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2. Em 25/05/2001, a Impugnante e a Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, assinaram um
escrito denominado “Contrato de Préstamo”, nos seguintes termos:

3653

3654

3655

3656
Cfr. doc. n.º 5, junto aos autos a fls. 60-63.
3. A sociedade Secil — Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. pagou juros à Impugnante em
2002, 2003 e 2004, aos quais aplicou uma taxa de retenção na fonte de 15%.
Cfr. docs. n.º 6, 7 e 8, juntos aos autos a fls. 64-72.
4. Em 30/12/2004, a Impugnante apresentou uma reclamação graciosa relativamente aos actos
de retenção na fonte referidos em 3. supra.
Cfr. doc. n.º 1, junto aos autos a fls. 18-30.
5. Pelo Ofício 9147 de 06/0712005, foi comunicado à Impugnante o indeferimento da reclamação
graciosa referida em 4. supra, constando da Informação anexa, nomeadamente que:
“Estando a CDT entre Portugal e Espanha em vigor a qual expressamente refere que a taxa de
tributação a aplicar aos rendimentos em questão é de 15% e cumpridos que estão os requisitos formais compete à entidade que tem a obrigação de proceder à retenção, ou à administração Tributária
no caso entidade competente não ter procedido a essa retenção aplicar o disposto na “Convenção”
o que não está em causa na presente reclamação, uma vez que a entidade devedora dos rendimentos
cumpriu a norma legal em vigor.”
Cfr. docs. n.º 2 e 3, íuntos aos autos a fls 31-38.”
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A ora recorrida, com sede e direcção efectiva em Espanha e sem estabelecimento estável em
Portugal, celebrou um contrato de empréstimo com a Secil- Companhia de Cal e Cimento, SA., no dia
25 de Maio de 2001, no valor total de € 6 857 623, 42, tendo-se vencido juros nos dias 25 de Maio de
2002, 26 de Maio de 2003 e 30 de Abril de 2004, perfazendo, até final do exercício de 2004, um total
de €730 474, 18, a título de juros.
Os referidos juros foram sujeitos a uma retenção na fonte, com carácter definitivo, à taxa de
15%, nos termos definidos pela Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a Dupla
Tributação e a Evasão Fiscal.
Em 30 de Dezembro de 2004, a recorrida reclamação graciosa dos actos de retenção na fonte,
argumentando que deveria ter sido aplicada a taxa de 10%, tal como vigora para os residentes de outros
Estados-membros da União Europeia, à luz de outras convenções sobre dupla tributação, sob pena de
violação do princípio comunitário da não discriminação.
Tendo a referida reclamação sido indeferida, a impugnante inconformada apresentou impugnação
judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, argumentando, em síntese, o seguinte:
• A retenção na fonte foi efectuada nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 88º do Código do
IRC, tendo sido aplicada a taxa estabelecida no n.º 2 do artigo 11º da Convenção entre a República
Portuguesa e o Reino de Espanha para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento (aprovada para Ratificação pela Resolução da Assembleia da
República n.º 6/95 e publicada no Diário da República, I série, de 28 de Janeiro de 1995…)” (artigo 11º
da Petição inicial);
• “(…) o ADT celebrado entre Portugal e Espanha estabelece para os juros uma taxa de retenção
máxima de 15% (artigo 53º da Petição);
• “(…) se analisarmos os ADT’s celebrados entre Portugal e a Áustria (…), a Bulgária (…), os
Estados Unidos, etc.., verificamos pela aplicação de uma taxa de retenção inferior sobre os juros pagos:10%” (artigo 54º da Petição);
• “Não pode Portugal aplicar aos residentes em Espanha um regime mais desfavorável do que o
aplicado a residentes em países terceiros ou em outros Estados-membros” (artigo 55º da Petição);
• “Os artigos 12º, 307º do Tratado CE e o princípio da preferência comunitária isso impede”
(artigo 56º da Petição);
• “(…)”.
A impugnante conclui pedindo a anulação parcial da liquidação efectuada por retenção na fonte
referente aos juros cobrados nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, no montante total de € 36 523,72,
acrescidos dos juros compensatórios a liquidar em execução de sentença.
No Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, a Mmª Juíza “a quo” julgou procedente a impugnação e anulou parcialmente o acto de liquidação na parte em que excede a taxa mais baixa aplicável
(10%) a residentes em outros Estados-membros da União Europeia.
Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza:
• “(…) A Impugnante insurge-se contra a taxa de retenção aplicada, fazendo um juízo comparativo
com as taxas (de 10%) aplicáveis por Portugal ao mesmo tipo de rendimento a residentes em outros
Estados-Membros da União Europeia e em Estados terceiros, igualmente ao abrigo de Convenções
sobre Dupla Tributação.
• “(…) O princípio da não discriminação surge como um princípio transversal do direito comunitário,
(…) proíbe toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade, salvaguardando as disposições es-
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peciais dos Tratados. Tal como é entendido genericamente pela doutrina significa que salvo discriminação
objectivamente justificada, situações comparáveis não devem ser tratadas de forma diferente…”.
• “O principio da não discriminação é corolário do princípio geral da igualdade no que respeita
ao critério da nacionalidade”.
• “(…) Em matéria de fiscalidade directa é reconhecida competência (soberania) aos Estados-Membros, para a competente celebração. Trata-se de uma área não comunitarizada, em que prevalece
o princípio da reciprocidade. Os Estados-Membros são livres de regular o modo de evitar a dupla
tributação entre si e, deste modo, de repartirem o poder de tributação dos sujeitos passivos, mediante
a fixação dos elementos de conexão relevantes.
• “No entanto, o regime instituído pelas Convenções bilaterais não pode deixar de se subordinar
a critérios e princípios comunitários, sob pena dos Estados-Membros poderem criar, por via convencional, distorções ao mercado interno, ou possibilitando discriminações proibidas pelos Tratados.
As liberdades comunitárias, nesse caso, poderiam ser, efectivamente, postas em causa com base na
invocação do direito interno, ou num acordo internacional, o que afronta directamente o princípio do
primado do direito comunitário.
• “O Tribunal de Justiça, no Acórdão Saint-Gobain, de 21 de Setembro de 1999, Processo C-307/97,
concluiu que (…) o princípio do tratamento nacional exige ao Estado membro parte na referida convenção que conceda aos estabelecimentos estáveis das sociedades não residentes os benefícios previstos
pela convenção, nas mesmas condições que as que são aplicáveis às sociedades residentes (…)”. No
mesmo sentido se pronunciou o Tribunal de Justiça no acórdão de 8 de Março de 2001, caso Metallgesellschaft.”
• “(…) A aplicação de uma taxa de 15% a título de retenção na fonte, sobre os rendimentos (juros) pagos por um residente em Portugal a um residente em Espanha, ao abrigo da Convenção sobre
Dupla Tributação entre Portugal e Espanha, viola o direito comunitário, nomeadamente o princípio da
não-discriminação conjugado com o princípio da proibição das restrições aos movimentos de capitais
e de pagamentos, entre os Estados-Membros”.
• “(…)”.
Inconformada com este entendimento vem a Fazenda Púbica com o presente recurso, argumentando, em suma, que:
• “A fixação de taxas na Convenção de Dupla Tributação entre Portugal e Espanha não é violadora
do direito comunitário;
• Não existe harmonização fiscal na Comunidade Europeia, sendo permitido aos diversos Estados
- membros a aplicação de taxas de imposto próprias, bem como a existência de tributos distintos;
• Permitindo os Tratados e princípios comunitários, que cada um dos países signatários da Convenção tenham, a nível interno, taxas de imposto próprias, por maioria de razão terão de permitir que
os mesmos convencionem uma taxa comum, para efeitos de evitar a dupla tributação;
• Violou a Douta Sentença o disposto no art.º 11.º da supra citada Convenção, e consequentemente,
o n.º 2 do art.º 8.º da Constituição da República Portuguesa”.
Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do recurso, nos termos do disposto nos
arts. 684º, n.º 3, e 685º/1, do CPC, a questão central a dirimir traduz-se em saber se a sentença recorrida padece de erro de julgamento ao concluir pela anulação parcial da liquidação, por entender que a
sujeição à retenção de imposto (IRC), à taxa de 15%, sobre os juros pagos nos anos de 2002, 2003 e
2004, pela sociedade de direito português “Secil, Companhia de Cal e Cimento, SA.,” à sociedade de
direito espanhol e sem estabelecimento estável em Portugal “Secilpar, Sociedade Unipessoal, SL”, é
contrária à liberdade de estabelecimento, à liberdade de circulação de capitais e ainda ao princípio da
preferência comunitária.
2.2. Delimitação do objecto do recurso
Nas contra-alegações veio a Recorrida acrescentar que existem outras causas de invalidade na
tributação que incidiu, em Portugal, no pagamento dos juros pagos pela Secil.
Com efeito, alega a Recorrida que enquanto nos pagamentos transfronteiriços a retenção consubstancia uma retenção final e definitiva, nos pagamentos domésticos a retenção consiste, pelo contrário,
num mero pagamento por conta do imposto devido a final.
Este tratamento diferenciado dispensado às sociedades não residentes e às sociedades residentes,
relativamente aos rendimentos de juros auferidos em território nacional, constitui, segundo a recorrida,
uma discriminação/restrição incompatível com o TFUE e com a orientação jurisprudencial do TJUE,
uma vez que os residentes e os não residentes, a propósito do recebimento de juros, encontram-se em
idêntica situação objectiva.
Assim, “A natureza definitiva da retenção na fonte, efectuada aos não residentes, por oposição à
natureza de imposto por conta da retenção efectuada aos residentes, impossibilita-os de serem tributados com base no seu rendimento liquido dos custos inerentes à obtenção desse rendimento - em claro
contraste com o regime aplicável aos residentes;
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“O acto de retenção na fonte de IRC que incidiu sobre os rendimentos de juros auferidos pela ora
Recorrida, em 2002, 2003 e 2004, padece, assim, vício de violação do disposto nos artigos 56.º e 58.º do
TCE (actualmente artigos 63.º e 65.º TFUE), que regulam a livre circulação de capitais, ao implicarem
a aplicação de um regime de tributação dos rendimentos de juros discriminatório face às sociedades
não residentes, não justificada face a qualquer regra de Direito da União Europeia.”
Acontece que, na petição inicial da impugnação judicial, a ora Recorrida não invocou esta questão.
Com efeito, verifica-se que a mesma conclui, na impugnação, o seguinte:
“1.A impugnante celebrou um contrato de empréstimo com a Secil, no dia 25 de Maio de 2001,
no valor total de € 6 857 623,42 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e
três euros e quarenta e dois cêntimos).
2. Até ao final do exercício de 2004, foram debitados um total de € 730 474, 18 a título de juros,
aos quais foi aplicada uma retenção na fonte total de € 109 571,13.
3. A retenção na fonte a título definitivo foi efectuada nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 88.º do Código do IRC, tendo sido aplicada a taxa de 15% estabelecida no n.º 2 do artigo 11.º
do ADT celebrado entre Portugal e Espanha.
4. O montante sujeito a retenção definitiva é insusceptível de recuperação por parte da impugnante
já que apresenta prejuízos fiscais no Estado da residência.
5. A impugnante obtém a grande maioria do seu rendimento de fontes estabelecidas em Portugal
6. A realização de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 15% origina uma violação do
princípio comunitário da não discriminação estabelecido no artigo 12.º do TCE, do princípio da
liberdade de estabelecimento estabelecido no artigo 43.º do TCE, do princípio da livre circulação
de capitais estabelecido no artigo 56.º do TCE e da cláusula comunitária da nação mais favorecida
estabelecida nos artigos 12.º e 307.º do TCE.
7. A aplicação dessa taxa de retenção definitiva de 15% corporiza um tratamento menos favorável conferido a retenções na fonte referentes a juros pagos a sociedades não residentes, com
sede e direcção efectiva em Espanha em comparação com os termos de tributação aplicados a juros pagos a sociedades não-residentes em outros Estados-membros ou mesmo em países terceiros,
cujos ADT’s reguladores das respectivas relações tributárias estabelecem uma taxa de retenção
na fonte de 10%.
8. A realização de uma retenção na fonte à taxa definitiva de 15% viola o princípio da cláusula
da nação mais favorecida na vertente extra-comunitária e o princípio da preferência comunitária já
que vantagens concedidas por Portugal a não residentes de países terceiros por força de tratados
internacionais devem ser obrigatoriamente estendidas a outros não-residentes, sediados em Estados-membros da União Europeia.
9. A realização de uma retenção na fonte à taxa definitiva de 15% viola o princípio da cláusula
da nação mais favorecida na vertente intra-comunitária e o princípio da igualdade comunitária já
que qualquer vantagem concedida por Portugal a não residentes sediados em determinados Estados-membros deve ser obrigatoriamente estendida a outros não-residentes sediados nos restantes Estados-membro.
10. A retenção na fonte aplicada à distribuição de juros efectuada em favor da impugnante deveria
ter sido efectuada à taxa de 10% sobre os juros distribuídos, num montante total, englobando os três
exercícios, de € 73 047, 41.
11. A liquidação efectuada por retenção na fonte no montante total de € 109 571,13 deverá ser,
nestes termos, anulada parcialmente, pelo que deverá a administração fiscal proceder à devolução do
montante ilegalmente liquidado em excesso, ou seja, € 36 523,72 e que foi já pago pela impugnante
acrescido dos competentes juros compensatórios, nos termos previstos no artigo 43.º da Lei Geral
Tributária”.
Verifica-se, assim, que a Recorrida, não obstante ter invocado na sua petição que o montante
sujeito a retenção na fonte era insusceptível de recuperação, já que apresentava prejuízos fiscais
no Estado de residência, de seguida alheou-se deste problema assentando toda argumentação na
questão da ilegalidade da aplicação da taxa de 15%, terminando a petição a pedir a anulação parcial
da liquidação efectuada e não a anulação total, como a própria recorrida reconhece (cfr. o ponto
XXXIX das Conclusões).
Como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial
com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de
direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com
fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” (1).
Assim sendo, não obstante não ter sido invocada em primeira instância de modo a permitir que o
Tribunal “a quo” se tivesse pronunciado sobre a mesma, como a invocada eventual desconformidade
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com o Direito da União configura questão de conhecimento oficioso e que envolve juízos de estrita
aplicação do direito, está este Supremo Tribunal Administrativo obrigado a dela conhecer.
Assim sendo, o objecto do presente recurso passará a abranger, para além do mencionado
erro de julgamento, a questão de saber se o acto de retenção na fonte de IRC que incidiu sobre o
rendimento bruto auferido pela ora Recorrida, em 2002, 2003 e 2004, proveniente de juros, padece
do vício de violação do disposto nos artigos 56.º e 58.º do TCE (actualmente artigos 63.º e 65.º
TFUE), uma vez que o imposto a pagar pelas entidades residentes incide exclusivamente sobre o
rendimento líquido.
Comecemos por analisar esta última questão.
3. Do direito da Recorrida a ser tributada sobre o rendimento líquido
A primeira questão a resolver gira em torno de saber se o Direito da União, em especial os
princípios da não-discriminação e da circulação de capitais, exigem que a Recorrida, sem estabelecimento estável e residente em Espanha, seja tributada em Portugal com base no rendimento
líquido, na medida em que o mesmo rendimento pertencente a um titular residente seria tributado
sobre o rendimento líquido.
Como vimos, a Recorrida foi objecto de tributação com base na retenção na fonte efectuada nos
termos das normas do CIRC [art. 88º, n.º 1, alínea c)] e, por conseguinte, com base no rendimento bruto.
No entanto, a situação dos autos convocou igualmente a aplicação de outro normativo, a Convenção
celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a Dupla Tributação e prevenir a Evasão Fiscal em matéria de imposto sobre o rendimento, cujo art. 23º, n.º 1, alínea a), dispõe que, no caso de um residente
em Espanha, a dupla tributação será evitada, de acordo com as disposições aplicáveis da legislação
espanhola, do seguinte modo:
“Quando um residente de Espanha obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta
Convenção, possam ser tributados em Portugal, a Espanha deduzirá do imposto sobre o rendimento
desse residente uma importância igual ao imposto efectivamente pago em Portugal.
A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fracção do imposto, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que possam ser tributados em
Portugal”[alínea a)].
Do exposto resulta que a Recorrida goza, no Estado da residência, onde será tributada pelo rendimento global, do direito a um crédito de imposto calculado nos termos mencionados.
Quando os rendimentos sejam tributados simultaneamente no Estado de residência e no Estado
da fonte, os Estados podem escolher em alternativa dois métodos reconhecidos ao nível do Direito
internacional para evitar a dupla tributação, a saber: o método da isenção e o da imputação ou crédito
de imposto.
No caso deste último método, o Estado da residência tributa o rendimento global do sujeito passivo, incluindo os rendimentos de fonte estrangeira, mas permite a dedução, ao respectivo imposto, de
importância equivalente ao imposto pago no Estado da fonte.
A imputação pode ser integral, situação em que o Estado da residência permite a dedução do
valor total do imposto pago no Estado da fonte, ou normal, em que a dedução permitida pelo Estado
da residência é limitada à fracção do respectivo imposto correspondente aos rendimentos com origem
no outro Estado.
Importa realçar que o método da imputação é o que beneficia de maior aceitação entre os Estados
apresentando, entre outras vantagens, “(…) o facto de assegurar um razoável respeito pelo princípio
da igualdade entre contribuintes e, em particular, pelo princípio da capacidade contributiva. O método
da imputação normal visa assegurar a neutralidade fiscal na exportação de capitais e reduzir o custo
fiscal suportado pelo Estrado da residência, em termos de privação de receitas fiscais, na eliminação
da dupla tributação internacional” (2).
A questão que se coloca é a de saber se mesmo beneficiando a Recorrida de crédito de imposto,
nos termos estabelecidos na Convenção sobre Dupla Tributação, ainda assim a sua situação é contrária
ao Direito da União, por o mesmo exigir a sua tributação pelo rendimento líquido em conformidade
com o regime de que gozam os residentes em Portugal.
No direito português, em relação à tributação do rendimento dos não residentes sem estabelecimento estável, vigora o regime regra da tributação por retenção na fonte do rendimento
bruto.
A tributação dos sujeitos passivos não residentes pelo método da retenção definitiva e liberatória
foi objecto de adequação ao direito comunitário e jurisprudência do Tribunal de Justiça (3), através
da Lei n.º 64º-A/2008, de 31 de Dezembro, com a redacção dada aos arts. 71º, nºs, 8 a 11, do CIRS
(aplicável ex vi art. 88º do CIRC) (4), diploma que culminou todo um processo de contencioso com a
Comissão Europeia, pelo que se afigura não merecer a mesma qualquer reparo do ponto de vista da
conformidade com o Direito da União Europeia.
Em conformidade com tal alteração, refere o n.º 8 do art. 71º do CIRS que “Os titulares de
rendimentos referidos nas alíneas a) a d), f), m) e o) do n.º 1 do artigo 18º sujeitos a retenção na
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fonte nos termos do presente artigo que sejam residentes noutro Estado membro da União Europeia
ou do espaço económico europeu, neste último caso desde que exista obrigação de cooperação
administrativa em matéria fiscal equivalente à estabelecida na União Europeia, podem solicitar
a devolução, total ou parcial, do imposto retido e pago na parte em que seja superior ao que resultaria da aplicação da tabela de taxas previstas no n.º 1 do artigo 68º, tendo em consideração
todos os rendimentos, incluindo os obtidos fora deste território, nas mesmas condições que são
aplicáveis aos residentes.”
Segundo o disposto no n.º 9, o legislador permite que sejam “dedutíveis, até à concorrência dos
rendimentos, os encargos devidamente comprovados necessários para a sua obtenção que estejam
directa e exclusivamente relacionados com os rendimentos obtidos em território português ou, no caso
dos rendimentos do trabalho dependente, as importâncias previstas no artigo 25º”.
Em face do exposto, uma primeira ilação a retirar é a de que só em relação às categorias de
rendimentos mencionados está prevista a tributação pelo rendimento líquido, termos em que a
situação da recorrida não tem guarida neste preceito, uma vez que os rendimentos provenientes
de juros não cabem nos rendimentos mencionados nas alíneas a) a d), f), m) e o) do n.º 1 do
art. 18º do CIRS.
Por outro lado, por força do disposto no n.º 9 do art. 71º do CIRS só é possível deduzir os encargos “devidamente comprovados necessários para a sua obtenção que estejam directa e exclusivamente
relacionados com os rendimentos obtidos em território português”.
Alega a recorrida que o facto de não poder deduzir a totalidade dos custos directamente relacionados com a sua actividade viola o Direito da União, em especial, os princípios da não-discriminação
e da liberdade de circulação de capitais, mas sem qualquer razão.
Vejamos.
Reportando-nos ao Relatório do Grupo para o Estudo da Política Fiscal (5), que enfrentou esta
questão, pode ler-se, entre o mais, que “(…) não é totalmente evidente, do ponto de vista da jurisprudência
comunitária consolidada, que todo e qual quer custo incorrido por um não residente deva ser dedutível,
mesmo se directamente relacionado com o desenvolvimento de uma actividade económica.
Por força das recentes evoluções jurisprudenciais (…) em particular, decisão Truck Center
(C-282707) - julgamos, ao invés, dever manter-se a esse respeito inalterado o presente regime-regra
(que sofre reduzidas excepções) da tributação por retenção na fonte do rendimento bruto obtido por
não residentes sem estabelecimento estável, mecanismo este que, aliás, vem geralmente compensado
por inferiores taxas de tributação (§ 49 do acórdão Truck Center)”.
E o mencionado Relatório termina dizendo que “(…) não nos parece que exista fundamento
jurisprudencial inequívoco para concluir quanto à formulação de um princípio comunitário para
os sujeitos passivos não residentes em Portugal e sem estabelecimento estável em território português (e residentes num Estado-Membro da União Europeia) de tributação pelo valor líquido dos
rendimentos auferidos, que não exclusivamente quanto às categorias de rendimento já actualmente
previstas na lei (6).”
Para finalizar, importa reter que, o Acórdão do Tribunal de Justiça, emitido no processo C-282/07
(Turck Center), teve por objecto um litígio que opunha o Estado Belga à Truck Center SA, com sede
na Bélgica, a propósito da tributação de juros devidos por esta sociedade, de 1994 a 1996, como remuneração de um empréstimo concedido pela SA. Wickler, com sede no Luxemburgo.
No âmbito desse litígio, o Tribunal foi chamado a pronunciar-se quanto a saber se os princípios
relativos à livre circulação de capitais e à liberdade de estabelecimento se opõem a uma regulamentação de um Estado-membro que prevê a retenção na fonte do imposto sobre os juros pagos
por uma sociedade residente desse Estado a uma sociedade beneficiária residente de outro Estado-membro, embora isente dessa retenção os juros pagos a uma sociedade beneficiária residente do
primeiro Estado-membro.
De entre a fundamentação, impõe-se realçar que ficou consignado no mencionado Acórdão,
por exemplo, que “em matéria de impostos directos, a situação dos residentes e a dos não residentes não são, regra geral, comparáveis”, e que a diferença de tratamento que a regulamentação
fiscal em causa no processo principal estabelece entre sociedades beneficiárias de rendimentos
de capitais, que consiste na aplicação de técnicas de tributação diferentes consoante estas estejam
estabelecidas na Bélgica ou noutro Estado-Membro, tem que ver com situações que não são objectivamente comparáveis”.
E o Tribunal de Justiça concluiu que os princípios relativos à livre circulação de capitais e à liberdade de estabelecimento não se opõem a que a regulamentação fiscal de um Estado-membro que obriga
à retenção na fonte do imposto sobre os juros pagos por uma sociedade residente desse Estado a uma
sociedade beneficiária residente de outro Estado-membro, embora isente dessa retenção os juros pagos
a uma sociedade beneficiária residente do primeiro Estado-membro cujos rendimentos são tributados
neste último Estado-membro a título de imposto sobre sociedades.
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Por último, importa ponderar a pertinência do argumento invocado pela Recorrida quando refere
que o montante sujeito a retenção na fonte é insusceptível de repercussão dado apresentar prejuízos
fiscais no Estado de residência.
Para além de tal alegação dizer respeito a um circunstancialismo que rodeia a situação concreta
da Recorrida, afigura-se que tal argumento já não tem a ver com a legislação portuguesa de eliminação
da dupla tributação, já que esta não pode ficar dependente de a mesma ser ou não obtida no Estado de
residência, onde a Recorrida será tributada pelo rendimento global.
Em face do exposto, improcede a argumentação da Recorrida.
4. Quanto ao alegado erro de julgamento
4.1. A questão central que se discute gira em torno de saber se pode um residente /nacional
de um Estado exigir de um outro Estado os benefícios de uma Convenção sobre Dupla Tributação
(CDT) por este último celebrada com um terceiro Estado, quando esta seja mais favorável do que
a concluída entre o primeiro Estado e o segundo. Dito de outro modo, estará, o Estado obrigado
a conceder a um não residente/não nacional um benefício contido numa CDT por si concluída
com outro Estado diferente do Estado de residência /nacionalidade do contribuinte que invoca
o benefício?
No caso dos autos, tendo sido aplicada uma taxa de retenção sobre juros, de 15%, com base no
estipulado na CDT entre Portugal e Espanha, questiona-se a legalidade da mesma porquanto Portugal
é parte em outras CDT com Estados-Membros da União Europeia e Estados terceiros, das quais constam taxas de retenção inferiores (10%), a aplicar ao mesmo tipo de rendimento (juros), e que assentam
igualmente no critério da residência.
A título meramente exemplificativo refiram-se as Convenções para Evitar a Dupla Tributação,
celebradas com a Holanda (aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República
n.º4/99 de 28 de Janeiro de 1999) e com a Dinamarca (aprovada para ratificação pela Resolução da
Assembleia da República n.º 6/02 de 23 de Fevereiro de 2002).
A questão que se coloca é, pois, a de saber se está o Estado português obrigado a aplicar à recorrida
a mesma taxa de juro (10%) a que o mesmo se vinculou com Estados terceiros.
A resposta ao problema que vem posto requer breve análise sobre as relações entre as CDT e os
princípios de Direito Fiscal Internacional Fiscal e de Direito comunitário.
4.1.1. As CDT “são um acordo escrito de vontades entre sujeitos de Direito internacional, maioritariamente Estados, cujo objectivo principal consiste em regular juridicamente as situações tributárias
internacionais, de modo a prevenir ou eliminar a ocorrência de dupla tributação internacional no âmbito
destas” (7).
Tais mecanismos, através do estabelecimento de limites dentro dos quais os Estados contratantes
podem aplicar o seu direito fiscal, no âmbito de uma situação tributária internacional, acabam por definir “a legitimidade de cada Estado para tributar - com ou sem limitações - com recurso ao princípio
da residência e ao princípio da fonte”.
Na perspectiva do Direito Fiscal Internacional, uma das limitações à celebração das CDT reside
na observância do princípio da não discriminação ou da igualdade de tratamento que tem a sua fonte no
art. 24º do Modelo OCDE, cujo conteúdo ou elemento objectivo se traduz “no facto de os estrangeiros
(incluindo os apátridas não ficarem sujeitos, num dado Estado, a nenhuma tributação ou obrigação tributária diferente ou mais onerosa do que aquela a que estiverem ou puderem estar sujeitos os nacionais
desse Estado que se encontrem na mesma situação. A identidade da situação – de direito e de facto - é,
assim, o pressuposto necessário da aplicação do princípio…” (8).
Ainda segundo o Autor que estamos a seguir, “O princípio da não discriminação é corolário
do princípio geral da igualdade no que tange ao critério da nacionalidade. Da mesma forma que
este consiste na obrigação de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, assim,
também o princípio da não discriminação proclama a irrelevância da nacionalidade para fundar
um tratamento desigual entre sujeitos que se apresentem objectivamente em situação idêntica,
ficando vedada qualquer discriminação tributária, quer esta se traduza numa tributação “mais
onerosa”, quer mera tributação “diferente”. Por outro lado, a discriminação proibida é apenas a
que se funda na nacionalidade, mas não assim a que se baseia na residência, considerada critério
legítimo de tratamento fiscal diferenciado.”
Importa realçar que, ainda na perspectiva do Direito Fiscal Internacional, até 1992, a inaplicabilidade de uma cláusula generalizada da nação mais favorecida no âmbito das CCDT estava
expressamente referida nos Comentários ao Modelo de Convenção da OCDE (MC OCDE). A
remoção do aludido comentário com a revisão de 1992 suscitou a dúvida se tal alteração significava o reflexo de alguma mudança do próprio DFI. Entretanto, a mencionada cláusula voltou
a ser reintroduzida nos Comentários ao art. 24º do MC OCDE, nos quais se pode ler que “tendo
um Estado concluído uma CDT que concede vantagens fiscais a nacionais ou residentes do outro
Estado contratante dessa CDT, os nacionais ou residentes de um terceiro Estado, que não é parte
na CDT em causa, não podem reclamar as vantagens fiscais em apreço invocando uma disposição
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de não discriminação contida na CDT celebrada entre esse terceiro Estado e o Estado primeiramente mencionado. Ainda de acordo com os aludidos Comentários, como as CDT se baseiam no
princípio da reciprocidade, um tratamento fiscal que é concedido por um Estado contratante, nos
termos de uma CDT, a um residente ou nacional de outro Estado contratante parte nessa CDT, em
virtude das relações económicas específicas existentes entre esses Estados contratantes, não pode
ser alargada a um residente ou nacional de um terceiro Estado, nos termos da disposição de não
discriminação da CDT entre o primeiro Estado e o terceiro Estado” (9).
Assim, ao nível do Direito Fiscal Internacional, o princípio do tratamento da nação mais favorecida só vincula os Estados quando uma cláusula formal incluída numa convenção (a cláusula da nação
mais favorecida) o atribua ao outro Estado contratante, sito porque sendo uma cláusula da nação mais
favorecida o resultado de uma negociação bilateral ela vincula apenas os Estados contratantes da CDT
na qual tal cláusula se integra.
4.1.2. Na perspectiva do Direito Fiscal Europeu, a questão que se discute traduz-se precisamente
em saber se ao abrigo do princípio da não discriminação se pode invocar o direito ao tratamento mais
favorável conferido por um dos Estados contratantes a um terceiro - com fundamento na cláusula da
nação mais favorecida - alegando-se a violação do princípio da não discriminação em razão da nacionalidade.
Cumpre realçar que em matéria de convenções celebradas entre si, vigora o princípio segundo
o qual os Estados-membros mantêm os seus poderes em matéria de tributação directa, mas devem
exercê-los em conformidade com o Direito da EU, donde decorre uma proibição para os mesmos de
adoptarem quer na legislação nacional quer nas CDT que celebrem medidas fiscais contrárias ao Direito da EU, designadamente por serem incompatíveis com o princípio da não discriminação em razão
da nacionalidade, com o princípio da liberdade de estabelecimento e com a liberdade de circulação de
capitais, consagrados no Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE) (10).
O problema não reside, porém, na subordinação das CDT à primazia do Direito da EU, mas sim
no facto de as exigências da cláusula da nação mais favorecida irem além daquilo que impõe o princípio
da não discriminação.
Com efeito, como pondera ALBERTO XAVIER, enquanto o princípio da não discriminação “consiste na defesa de um tratamento, para os nacionais de um estado contratante, que não seja mais gravoso
do que aquele dado aos nacionais do outro Estado que se encontrem na mesma situação, a cláusula da
nação mais favorecida vai mais longe, determinando a concessão aos nacionais de um daqueles Estados,
do tratamento mais favorável dado pelo outro a um terceiro Estado” (11).
Sobre as relações entre as CDT e o Direito da EU existe vasta jurisprudência do Tribunal de
Justiça, porém, nem sempre no mesmo sentido.
Como vimos, a Mmª Juíza invocou jurisprudência do Tribunal de Justiça da EU (TJUE), designadamente a vazada no Acórdão Saint-Gobain, de 21 de Setembro, de 1999, Proc n.º C-307/97, para
fundamentar a ilegalidade da liquidação dos autos.
Na verdade, tal como se pode ler na sentença recorrida, no mencionado Acórdão o TJUE, concluiu que “(…) na falta de medidas de unificação ou de harmonização comunitária, nomeadamente
no âmbito do art. 293.º, segundo travessão, do Tratado CE, os Estados membros continuam a ser
competentes para determinar os critérios de tributação dos rendimentos e do património, com vista
a eliminar a dupla tributação. (...) quanto ao exercício do poder de tributação assim repartido, os
Estados membros não podem, no entanto, deixar de respeitar as regras comunitárias. Resulta, com
efeito, da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que, embora a fiscalidade directa seja da
competência dos Estados membros, não deixa de ser verdade que estes últimos a devem exercer no
respeito do direito comunitário.
(...) embora a fiscalidade directa releve da competência dos Estados-Membros, estes últimos devem
exercer essa competência no respeito do direito comunitário e abster-se de qualquer discriminação
em razão da nacionalidade.
(...) no caso em apreço, tratando-se de uma convenção sobre a dupla tributação celebrada entre
um Estado membro e um país terceiro, o princípio do tratamento nacional exige ao Estado membro
parte na referida convenção que conceda aos estabelecimentos estáveis das sociedades não residentes
os benefícios previstos pela convenção, nas mesmas condições que as que são aplicáveis às sociedades
residentes (…)”
Por conseguinte, a decisão do Tribunal de Justiça adoptada neste caso vai no sentido de obrigar os
Estados-membros a concederem aos estabelecimentos estáveis de sociedades residentes noutros Estados-membros o mesmo tratamento fiscal aplicável às sociedades residentes no seu território, mesmo que o
tratamento fiscal em causa esteja previsto numa CDT aplicável apenas aos residentes dos respectivos
Estados contratantes.
No entanto, existem outros Acórdãos relevantes no que toca à problemática das relações entre
CDT e Direito Europeu, como acontece como o que se debruçou sobre o denominado “Caso D”, e que
se afasta da mencionada jurisprudência.
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Em termos sumários, o caso reporta-se a uma situação em que o Senhor D, de nacionalidade alemã
e aí residente para efeitos ficais, onde estava situado a quase totalidade do seu património imobiliário,
pretendeu gozar de um abatimento ao imposto sobre o património holandês relativamente a um imóvel
que possuía na Holanda. Porém, como não era residente fiscal neste País e os bens imóveis aí situados
representavam apenas 10% do seu património, tal pretensão foi-lhe negada.
O senhor D recorreu para o Tribunal de Justiça invocando a violação do princípio da não discriminação e o da cláusula da nação mais favorecida, pretendendo que lhe fosse aplicado o tratamento
mais favorável em matéria de abatimentos no imposto sobre o património conferido aos residentes da
Bélgica, nos termos da CDT entre a Holanda e a Bélgica. O Tribunal de Justiça rejeitou a pretensão do
Senhor D defendendo que a situação de um residente de um dos Estados contratantes e a de um residente
de um terceiro Estado não são comparáveis, uma vez que um contribuinte residente na Holanda era
tributado em relação ao seu património global, ao passo que um contribuinte não residente era tributado
apenas sobre o seu património aí localizado, termos em que a diferença de situações justificava um
tratamento fiscal diferente.
Quanto à invocação da cláusula da nação mais favorecida o Tribunal de Justiça rejeitou também
a sua aplicação no caso porque os dois contribuintes não residentes não se encontravam na mesma
situação, quanto à tributação do património em bens imóveis situados na Holanda. E essa diferente
situação resultava de um tratamento mais favorável do residente belga previsto na CDT entre a Holanda
e a Bélgica.
Para o Tribunal de Justiça, “(…) os direitos e obrigações recíprocos previstos numa CDT
são aplicáveis apenas aos residentes num dos Estados contratantes da mesma sendo isto uma
consequência inerente às CDT (…)” pelo que “a concessão do abatimento em relação ao imposto sobre o património, prevista na CDT entre a Holanda e a Bélgica, não podia ser vista
separadamente do resto da CDT, tendo de ser considerada como uma parte integrante da mesma
e contribuindo para os eu equilíbrio global. Deste modo, a regra em apreço era aplicável apenas
aos contribuintes residentes na Bélgica, não podendo beneficiar dela um contribuinte residente
na Alemanha, como D”.
A recusa de aplicação da chamada cláusula da nação mais favorecida tem ocorrido de modo estável
desde o mencionado Acórdão, vindo o Tribunal a afirmar reiteradamente “o Tribunal de Justiça declarou
que, atendendo a que uma vantagem prevista por uma convenção fiscal bilateral não pode ser considerada
um benefício destacável dessa convenção, antes contribuindo para o seu equilíbrio geral, por o facto
de os direitos e obrigações recíprocos apenas se aplicarem a pessoas residentes num dos dois Estados-Membros contratantes ser uma consequência inerente às convenções bilaterais, o direito comunitário
não se opõe a que a vantagem em questão não se encontra numa situação comparável à dos residentes
abrangidos pela dita convenção”, cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos: TJUE 21/1/2010, Comissão
vs. Alemanha, C-546/07, (matéria não fiscal); 20/5/2008, Orange European Smallcap, C-194/0636; e
de 12/12/2006, ACT Group Litigation (Caso C- 374/4) (12).
4.2.Aplicação do exposto ao caso em apreço.
Como ficou dito, alega a recorrente, entre o mais, que “A fixação de taxas na Convenção de
Dupla Tributação entre Portugal e Espanha não é violadora do direito comunitário”(ponto 2 das Conclusões).
E, em face do que ficou exposto, afigura-se que lhe assiste razão.
A questão de saber se o Estado português se encontra obrigado a conceder ao sujeito passivo
residente em Espanha as mesmas vantagens fiscais que concede a outros sujeitos passivos residentes
noutros Estados-membros, remete-nos para a problemática das relações entre CDT e a observância do
primado do direito comunitário, em especial, a articulação com o princípio da não discriminação e se
o mesmo exige ou não a obrigatoriedade da cláusula de nação mais favorecida.
Na perspectiva do Direito Fiscal Internacional, a aplicação ao caso em apreço da CDT
celebrada entre Portugal e Espanha não implica a violação do princípio da proibição da discriminação, porquanto a discriminação proibida é apenas a que se funda na nacionalidade, mas não
já a que se baseia na residência, tal como resulta da nova versão do art. 24º, do Modelo OCDE,
dada em 1992 (13).
Nesta sequência, considerando a conexão entre a proibição da discriminação e a cláusula de
nação mais favorável, ALBERTO XAVIER pondera que “(…) não viola o princípio da não discriminação a eventual aplicação a rendimentos pagos a não residentes, nacionais de Estados que celebrarem
convenções contra a dupla tributação com Portugal, de taxa superior à aplicável a residentes, pois a
discriminação não se baseia na nacionalidade do contribuinte, mas apenas na residência”, sendo que,
como bem salienta o Autor, “um residente e um não residente - seja qual for a sua nacionalidade – não
se encontram na “mesma situação”” (14).
Na perspectiva do Direito da União, vimos que a jurisprudência do Tribunal de Justiça vazada,
entre outros, nos Acórdãos “D” e Act Group Litigation, vai no mesmo sentido (15).
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Na verdade, para o Tribunal de Justiça, a situação de sujeitos passivos residentes e não residentes
não é em geral comparável (16), sendo que só existe uma discriminação quando se verifica a aplicação
de regras diferentes a situações comparáveis ou aplicação da mesma regra a situações diferentes (17)
o que exige a verificação em concreto de uma diferença objectiva relevante entre as situações dos
sujeitos passivos.
Ora, a celebração de uma CDT resulta de um processo de negociação entre Estados contratantes soberanos, com base no princípio da reciprocidade e da relatividade das convenções.
Assim sendo, como refere PAULA ROSADO PEREIRA, “cada CDT é um compromisso resultante
de uma combinação única entre benefícios e transigências mútuas dos Estados contratantes”,
razão pela qual a situação dos residentes de cada Estado contratante só é comparável com a dos
demais signatários da CDT. Isto é, a análise da não discriminação postula uma comparação entre
dois não residentes e daí a justificação para as CDT serem apenas aplicáveis aos residentes de
cada Estado contratante.
Defender o oposto, através do funcionamento da cláusula da nação mais favorecida, “corresponderia a uma multilateralização “cega e automática” de vantagens fiscais que foram bilateralmente
negociadas” e em contextos particulares não transponíveis de Estado para Estado, o mesmo é dizer de
CDT para CDT.
No mesmo sentido, ALBERTO XAVIER (18) pondera que “no que concerne aos tratados contra
a dupla tributação, importa ter presente que os mesmos têm por objectivo a aproximação dos sistemas
tributários, sendo tidas em conta nas negociações as respectivas conjunturas e políticas fiscais, e sendo
os Estados soberanos para decidir a repartição das suas competências tributárias, fazendo-o com base
no princípio da reciprocidade. Neste contexto, a aplicação da cláusula da nação mais favorecida poderia
levar a distorções incompatíveis com os equilíbrios pretendidos pelas partes”.
Também RUI DUARTE MORAIS (19) pondera que “cada convenção é o resultado de um
concreto processo negocial, representa um equilíbrio na repartição da tributação entre os países
em causa (…) que resultaria destruído pela aplicação sistemática da regra da preferência comunitária - a qual é mais do que um princípio de não discriminação - que conduziria, na prática, a
uma uniformização do direito interno de cada Estado (…) conseguida de forma “automática”,
fora dos órgãos da Comunidade (…)”.
E a verdade é nem o TFUE nem em geral a legislação da EU impõem qualquer regra ou
princípio relativo à aplicação da cláusula da nação mais favorecida às CDT celebradas pelos
Estados -Membros.
Por outro lado, o art. 65º, n.º 1, alínea a), do TFUE, refere expressamente que “a proibição de
todas as restrições aos movimentos de capitais entre Estados-Membros e entre Estados -Membros e
países terceiros, (art. 63º, nº1, do TFUE), não prejudica os Estados-Membros de “Aplicarem as disposições pertinentes do seu direito fiscal que estabeleçam uma distinção entre contribuintes que não se
encontrem em idêntica situação no que se refere ao seu lugar de residência ou ao lugar em que o seu
capital é investido” [art. 65º, n.º 1, alínea a), do TFUE]. Afigura-se claro que para efeitos dos preceitos
mencionados as regras de uma CDT devem ser assimiladas a direito interno dos Estados-membros
contratantes.
Assim se compreende a posição do Tribunal de Justiça quanto ao alcance da cláusula da nação
mais favorecida, sendo que mesmo nos mencionados Casos Saint-Gobain e Metallgeselschaft a doutrina
reconhece que o Tribunal assumiu uma atitude cautelosa face às disposições de CDT baseadas no MC
OCDE, dada a sua ampla aceitação internacional, sendo que em tais situações foi possível defender
os princípios decorrentes do então Tratado CE sem comprometer as CDT relevantes ou perturbar de
forma grave a rede de CDT dos Estados-membros (20).
Como sublinha ANA PAULA DOURADO (21), mesmo no caso Metallgeselschaft, no qual se
solicitava “um entendimento do princípio da não discriminação, segundo uma cláusula da nação mais
favorecida, (…) o Advogado-Geral e o Tribunal foram suficientemente cautelosos de modo a não dar
este passo na interpretação do princípio da não-discriminação, proclamando uma cláusula da nação
mais favorecida”.
Em suma, embora a Recorrida argumente que “O artigo 351ºdo TFUE e o princípio da preferência
comunitária impõe que seja adoptada a cláusula da nação mais favorecida”, de tal modo que “se existir
um qualquer dispositivo legal que conceda uma vantagem especial a um residente de um determinado
Estado-membro ou a um residente de um país terceiro, essa vantagem deverá ser automaticamente
estendida a todos os residentes dos restantes Estados-membros que se encontrem numa situação idêntica”, a verdade é que essa não tem sido a orientação consolidada da Jurisprudência do Tribunal de
Justiça nem da doutrina.
Por tudo o que vai exposto, afigura-se que assiste razão à recorrente, pelo que não enfermando
as liquidações em causa de qualquer ilegalidade, a sentença recorrida que decidiu em sentido contrário
não pode manter-se.
Deve, assim, julgar-se procedente o recurso com a consequente revogação da sentença recorrida.
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III- DECISÃO
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, julgando
improcedente a impugnação, com a consequente manutenção das liquidações impugnadas.
Custas pela Recorrida.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de
1/6/2005, proc n.º 028/05.
(2) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do Direito Fiscal Internacional, Almedina, Coimbra, 2010, p. 151.
(3) Tal alteração traduziu a recepção, na legislação portuguesa da jurisprudência vazada, entre outros, nos seguintes
Acórdãos do Tribunal de Justiça: Schumacker (C- 279/93); Wielockx (c-484/93); Gerritse (C-234/01); Conijn (C-346/04);
Centro Equestre da Lezíria Grande (C- 345/04) e Scorpio (C- 290/04). Para maiores desenvolvimentos, cfr. Competitividade,
Eficiência e Justiça do Sistema Fiscal, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 209, pp. 378 ss.
(4) Note-se que do referido Relatório resulta que “anteriormente a mesma conclusão se retirava dos aditamentos dos nsº
3 e 6 ao art. 46º do CIRC, em razão das doutrinas Avoir Fiscal (Caso 270/83) e Saint –Gobain (C-307/97)”, cfr. Competitividade…cit., p. 379.
(5) Cfr. Competitividade… cit., pp. 379. ss.
(6) Competitividade…cit., p. 380.
(7) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, ob. cit., pp. 36-37.
(8) Cfr. ALBERTO XAVIER, Direito Tributário Internacional, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2007, p. 267.
(9) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, ob. cit., p. 236.
(10) Cfr. o n.º 3 do art. 4º do Tratado da EU.
(11) Cfr. ALBERTO XAVIER, ob. cit., p. 277.
(12) No caso, tratava-se de uma sociedade-mãe residente no Reino Unido em relação à qual era reconhecido o direito a
um crédito de imposto em relação aos dividendos que recebesse, ao passo que tal crédito de imposto era negado às sociedades
–mães não residentes, com excepção das que pudessem invocar normas de CDT celebradas pelo Reino Unido. Neste contexto,
o Tribunal de Justiça considerou que o facto de se conceder o direito a um crédito de imposto apenas às sociedades –mães
estrangeiras que fossem residentes nos Estados contratantes das CDT que previssem tal crédito, e não às sociedades-mães residentes nos demais Estados-membros, não implicava uma restrição proibida pelo Direito da EU ao direito de estabelecimento
das sociedades -mães residentes em Estados aos quais tais CDT não se aplicavam (cfr. parágrafos 88-94).
(13) Cfr. ALBERTO XAVIER, ob. cit., p. 268.
(14) Cfr. ob. cit., p. 269.
(15) Ver, igualmente, o Acórdão Truck Center (C-282/07).
(16) No Caso Truck Center, ficou consignado que “(…) em matéria de impostos directos, a situação dos residentes e a
dos não residentes não são, em regra geral, comparáveis”.
(17) Cfr. ANA PAULA DOURADO, “Do Caso Saint-Gobain ao Caso Metallgeselschaft”, Planeamento e Concorrência
Fiscal Internacional, Fisco, Lisboa, 2003, p.97.
(18) Cfr. ob. cit., p.278.
(19) Imputação de Lucros de Sociedades Não Residentes Sujeitas a um Regime Fiscal Privilegiado, Publicações Universidade Católica, Porto, 2005, p. 523.
(20) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, ob. cit., p. 334-35.
(21) Cfr. ob. cit., p. 105.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
IRS. Regime simplificado de tributação. Opção. Declaração de início de actividade.
Sumário:
O regime simplificado de tributação (art. 28º do CIRS) constitui um regime não vinculativo, válido somente para quem não tenha optado pelo regime de contabilidade
organizada. Anteriormente à alteração introduzida pela Lei n.º 53 A/2006, de 29/12,
no n.º 5 do art. 28º do CIRS, se o contribuinte optasse pelo regime de contabilidade
organizada, não lhe era aplicável o regime simplificado, pois não se previa, então,
qualquer período mínimo de permanência naquele regime geral.
Processo n.º 709/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Steffen Wollmann e Outra.
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. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Steffen Wollmann e Ines Wollmann
contra o indeferimento tácito da reclamação graciosa que por estes foi apresentada contra as liquidações
de IRS do ano de 2002, nos montantes de € 4.227,65 e de € 9.310,14.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. A douta sentença fixou a matéria controvertida na apreciação da ilegalidade das liquidações
face ao enquadramento da contribuinte Inês Wollmann no regime simplificado no ano de 2002.
B. A meritíssima Juiz entendeu que no caso em apreço:
“Nesta conformidade, tendo a impugnante formulado no ano de 2001, a opção pelo regime da
contabilidade organizada, inexiste qualquer obstáculo legal à relevância dessa opção para efeitos de
tributação no ano de 2002, sendo tal opção tempestiva porque formulada antes do termo fixado na
lei para o efeito (31-03-2002) carecendo de fundamento legal a interpretação que a Fazenda Pública
faz da alínea b) do n.º 4 do art. 28º do Código do IRS, no sentido de as declarações de opção pelo
regime de contabilidade organizada apenas serem validas para um exercício, devendo ser renovadas
todos os anos.
Por outro lado, consubstanciando a indicação de validade por cinco anos contida na brochura
afixada e disponibilizada aos contribuintes nas Direcções de Finanças e nos serviços de Finanças no
ano de 2001, uma informação escrita prestada pela Administração Tributaria aos contribuintes sobre
o cumprimento dos seus deveres acessórios sempre a Administração Tributaria à mesma estaria vinculada por força do disposto na alínea a) do n.º 4 do art. 68º da Lei Geral Tributaria (LGT) na redacção
vigente à data dos factos, conforme se conclui no acórdão citado.
E, não tendo resultado provado que tenha sido concretizada qualquer alteração na referida
brochura ou que a impugnante tenha sido informada de que a opção que havia formulado em 2001
seria válida apenas por um ano sempre a actuação posterior da Administração tributária em sentido
divergente do informado seria ilegal, por violação do disposto no referido artigo da LGT.”
Conclui a douta sentença que “por ter formulado tempestivamente a opção por tributação pelo
regime da contabilidade organizada relativamente ao ano de 2002 a impugnante adquiriu o direito
respectivo, pelo que, não tendo sido informada da respectiva cessação procede a sua pretensão de
anulação das liquidações que tiveram na sua origem o enquadramento no regime simplificado de
tributação para o ano em questão.”
C. A sentença recorrida deu como provados entre outros os seguintes factos:
“No ano de 2001 foi afixada e disponibilizada aos contribuintes nas Direcções de Finanças e
nos serviços de finanças uma brochura onde vem referido que a Opção pelo regime de contabilidade
organizada é válida por cinco anos.”
Em 10-09-2001 a Direcção de Serviços do IRS divulgou o ofício circulado n.º 20050 onde consta
o seguinte:
“Erro na brochura sobre o regime simplificado:
Considerando que a brochura sobre o regime simplificado, afixada e disponibilizada aos contribuintes nas Direcções de Finanças e nos Serviços de Finanças, contém um erro na parte respeitante
ao IRS, na medida em que se refere que a opção pelo regime de contabilidade organizada é válida por
cinco anos, quando face à lei, a validade da referida opção é apenas, de um ano, devem os serviços
corrigir esse lapso, quer através das informações que prestem aos contribuintes, quer através da correcção manual nas brochuras que ainda se encontrem para distribuição da menção ao prazo de cinco
anos, substituindo-a por um ano.”
D. O n.º 4 do art. 68º da Lei Geral Tributária prevê a vinculação da Administração Tributária
a informações prestadas sobre o cumprimento dos deveres acessórios como seja o dever de entregar
declarações.
E. Se o contribuinte, no cumprimento de suas obrigações acessórias agir em consonância com as
instruções difundidas pela Administração Tributária, não poderá vir a ser punido mais tarde, no caso
de a administração Fiscal vir a entender não ser esse o meio correcto.
F. Todavia, a questão em análise não se traduz em decidir a legalidade da “punição” de um contribuinte que agiu de acordo com as instruções da Administração Tributária pois,
G. O teor da informação difundida pela Administração Tributária continha uma interpretação que
ia contra o previsto nas próprias normas tributárias plasmadas no art. 31º e n.º 5 do artº 28º do Código
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.
H. Com efeito, as normas dos arts. 28º e 31º do CIRS então vigentes, determinavam que apenas se
podia quantificar a matéria colectável de IRS segundo as normas do regime da contabilidade organizada,
desde que o contribuinte reunisse os pressupostos legais, ou, não os reunindo, optasse por este regime
até ao final de Março de cada ano (no caso concreto, até final de Março de 2002).
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I. Não tendo a recorrida apresentado a declaração de alterações, com a opção pelo regime de
contabilidade organizada e não reunindo os pressupostos legais para que este lhe seja imperativamente
aplicado, cai necessariamente no âmbito da aplicação do regime simplificado da determinação da
matéria tributável.
J. O princípio da protecção da confiança fiscal, emanação do princípio da boa fé que deve nortear
a actuação da Administração Tributária está ínsito na natureza do nº4 do art. 68º da LGT.
K. Todavia, entendemos que no caso em apreço a Administração Tributária actuou na rigorosa
observância das normas legais vigentes, corrigindo a informação logo que detectado o erro e procedendo
a tributação da recorrida de acordo com o normativo legal vigente;
L. Não lhe podendo ser exigido outro comportamento pois que se determinava no âmbito dos
poderes vinculados, legalmente estabelecidos.
Termina pedindo a procedência do recurso com as legais consequências.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, com a fundamentação seguinte,
além do mais:
«A nosso ver o recurso não merece provimento.
Situações idênticas à, ora, em apreciação já foram objecto de apreciação por este STA, tendo sido
sustentada a tese da douta sentença recorrida (ou similar). ((1) Acórdãos do STA de 27 de Janeiro de
2010, de 17 de Março de 2011 e de 14 de Março de 2007, proferidos nos recursos números 906/09,
56/l0 e 01154/06, respectivamente disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.
No acórdão de 14 de Março de 2007 foi apreciada uma situação exactamente similar à, ora, em
apreciação.)
E não vemos argumentos jurídicos válidos que possam sustentar interpretação diferente.
De facto, os rendimentos empresariais ou profissionais, salvo caso de imputação prevista no
artigo 20º do CIRS, são determinados com base no regime simplificado ou com base na contabilidade
organizada (artigo 28º/l do CIRS, na redacção vigente à data do facto tributário).
Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua actividade,
não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior os limites referidos no n.º 2
do artigo 28º do CIRS e não tenham optado pelo regime da contabilidade organizada.
A opção pelo regime da contabilidade organizada tanto pode ser tomada logo na declaração de
início de actividade, como anualmente, em declaração de alterações a apresentar até ao fim do mês de
Março do ano em que se pretenda alterar a forma de determinação dos rendimentos (artigo 28º/3/4 do
CIRS).
Portanto, o regime simplificado criado com a reforma fiscal de 2000 (Lei 30- G/2000, de 29 de
Dezembro) constitui um regime não vinculativo, válido apenas para quem não tenha optado pelo regime
de contabilidade organizada.
Se o sujeito passivo logo na declaração de início de actividade optar pelo regime de contabilidade organizada, não se lhe pode aplicar o regime simplificado, uma vez que a lei então em vigor (ao
contrário do que acontece hoje na redacção que foi introduzida ao artigo 28º/5 pela Lei 53-A/2006, de
29 de Dezembro), não previa qualquer período mínimo de permanência no regime geral.
Só no caso do sujeito passivo se encontrar sujeito ao regime simplificado, por falta de opção pelo
regime geral de contabilidade, na declaração de início de actividade e inclusão automática no regime
simplificado por força do estatuído no artigo 28º/2 do CIRS se compreende que a lei exija a declaração de alterações até ao fim do mês de Março desse anos, se quiser ser tributado pelo regime geral da
contabilidade organizada.
Na verdade, se o sujeito passivo já se encontrava inserido no regime geral de contabilidade organizada, por opção feita na declaração de início de actividade não tinha de renovar anualmente essa
opção nos termos do estatuído no artigo 28º/4/b) do CIRS.
Afigura-se-nos ser esta a interpretação compatível com a melhor hermenêutica jurídica.
No caso em análise, de acordo com o probatório (ponto 2), a recorrido, em 2001 optou pela determinação dos rendimentos com base no regime geral da contabilidade organizada, opção essa que é
feita através de uma declaração de alterações à declaração de início de actividade (artigo 28º/4/ b) do
IRS).
Essa opção é, naturalmente, válida para os anos seguintes, incluindo o de 2002.
Também, como se refere no acórdão de 2007.03.14 deste STA a lei não estabelece qualquer termo
inicial para a apresentação da declaração de opção pelo regime de contabilidade organizada, pelo que
não havia qualquer obstáculo a que a opção relativa ao ano de 2002 fosse apresentada em 2001, como
foi na hipótese em análise.
Tendo a administração fiscal, oficiosamente, procedido à determinação dos rendimentos pelo
regime simplificado, a liquidação sindicada sofre de vício de violação de lei, pelo que bem andou a
sentença recorrida ao anular o referido acto tributário.
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Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a
sentença recorrida na ordem jurídica.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. No ano de 2001, foi afixada e disponibilizada aos contribuintes nas Direcções de Finanças e
nos Serviços de Finanças uma brochura onde vem referido que “a opção pelo regime de contabilidade
organizada é válida por cinco anos”.
2. No seguimento da divulgação da brochura referida em 1), a Impugnante Inês Wollmann declarou
pretender e foi tributada, no ano de 2001, de acordo com o regime da contabilidade organizada.
3. Em 10/09/2001, a Direcção de Serviços do IRS divulgou o ofício-circulado n.º 20050, de onde
consta o seguinte:
«Erro na brochura sobre o regime simplificado
Considerando que a brochura sobre o regime simplificado, afixada e disponibilizada aos contribuintes nas Direcções de Finanças e nos Serviços de Finanças, contém um erro na parte respeitante
ao IRS, na medida em que refere que a opção pelo regime de contabilidade organizada é válida por
cinco anos, quando, face à lei, a validade da referida opção é, apenas, de um ano, devem os serviços
corrigir esse lapso, quer através das informações que prestem aos contribuintes, quer através da correcção manual nas brochuras que ainda se encontrem para distribuição da menção ao prazo de cinco
anos, substituindo-a por um ano.»
4. No ano de 2002, a Impugnante nada declarou quanto ao regime de tributação de acordo com
o qual pretendia ser tributada.
5. No ano de 2002, a Impugnante apresentou a declaração de IRS tendo entregue o anexo C (anexo
da contabilidade organizada).
6. A Impugnante foi notificada pela Administração Tributária para substituir o anexo C entregue
com referência ao ano de 2002, pelo anexo B, em virtude de, nesse ano, não ter feito a opção pelo regime
da contabilidade organizada, tendo, por isso, sido enquadrada no regime simplificado de tributação.
7. No seguimento da notificação referida em 6), a Impugnante entregou o anexo B aí referido,
relativo ao ano de 2002.
8. Em 06/11/2006, foram emitidas as liquidações nºs. 2006 5004541638 e 2006 2384506, referentes a IRS do ano de 2002 e juros compensatórios, no montante de € 4.297,65, com data limite de
pagamento em 13/12/2006.
9. Em 06/12/2006, foram emitidas as liquidações nºs. 2006 5004587988 e 2006 2426337, referentes a IRS do ano de 2002 e juros compensatórios, nos montantes de € 11.915,83 e 1.168,00, com
data limite de pagamento em 15/01/2007 e feito o estorno da liquidação n.º 2006 5004541638, o que
originou o montante a pagar de € 9.310,14.
10. De acordo com as “notas de cobrança – demonstração de compensação” constantes do processo
administrativo apenso, os montantes de € 4.297,65 e € 9.310,14 encontram-se regularizados.
11. Em 11/04/2007, os Impugnantes deduziram reclamação graciosa relativamente às liquidações
de IRS referidas em 8) e 9).
12. Em 09/01/2008, os Impugnantes deduziram a presente impugnação judicial.
13. Em 24/11/2008, foi determinada a apensação da reclamação graciosa referida em 11) ao presente processo de impugnação.
3.1. A sentença julgou procedente a impugnação com fundamento em que, tendo a impugnante
formulado, no ano de 2001, a opção pelo regime da contabilidade organizada, inexiste qualquer obstáculo
legal à relevância dessa opção para efeitos de tributação no ano de 2002, sendo tal opção tempestiva
(porque formulada antes do termo fixado na lei para o efeito - 31/03/2002).
Carecendo, por outro lado, de fundamento legal a interpretação que a Fazenda Pública faz da
alínea b) do n.º 4 do art. 28º do CIRS, no sentido de as declarações de opção pelo regime de contabilidade organizada apenas serem válidas para um exercício, devendo ser renovadas todos os anos.
Além disso, consubstanciando a indicação de validade por cinco anos contida na brochura afixada
e disponibilizada aos contribuintes nas Direcções de Finanças e nos Serviços de Finanças, no ano de
2001, uma informação escrita prestada pela AT aos contribuintes sobre o cumprimento dos seus deveres acessórios, sempre a AT à mesma estaria vinculada, por força do disposto na alínea a) do n.º 4 do
art. 68º da LGT, na redacção vigente à data dos factos.
E não tendo resultado provado que tenha sido concretizada qualquer alteração na referida brochura
ou que a impugnante tenha sido informada de que a opção que havia formulado em 2001 seria válida
apenas por um ano, sempre a actuação posterior da AT em sentido divergente do informado seria ilegal,
por violação do disposto no referido artigo da LGT.
3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente alega que a questão em análise não se traduz
em decidir a legalidade da “punição” de um contribuinte que agiu de acordo com as instruções da AT,
pois o teor da informação por esta difundida continha uma interpretação contra o previsto no art. 31º
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e no n.º 5 do artº 28º do CIRS, na redacção então vigente, onde se determinava que apenas se podia
quantificar a matéria colectável de IRS segundo as normas do regime da contabilidade organizada,
desde que o contribuinte reunisse os pressupostos legais, ou, não os reunindo, optasse por este regime
até ao final de Março de cada ano (no caso concreto, até final de Março de 2002).
E não tendo a recorrida apresentado a declaração de alterações, com a opção pelo regime de
contabilidade organizada e não reunindo os pressupostos legais para que este lhe seja imperativamente
aplicado, cai necessariamente no âmbito da aplicação do regime simplificado da determinação da
matéria tributável.
3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se o n.º 4 do art. 28º do CIRS (redacção introduzida
pelas Leis nºs. 30-G/2000, de 29/12, e 198/2001, de 3/7), deve interpretar-se no sentido da obrigatoriedade
de o contribuinte formalizar todos os anos, até ao fim do mês de Março, a sua opção pelas regras da
contabilidade organizada (sob pena de, não ultrapassando os limites de vendas e rendimentos previstos
no n.º 2, ficar automaticamente abrangido pelo regime simplificado), ou se o referido normativo legal
deve interpretar-se no sentido de que, uma vez exercida a opção de determinação dos rendimentos com
base na contabilidade, ela permanecia para os anos fiscais seguintes.
Vejamos.
4.1. A Lei n.º 30-G/2000, de 29/12, introduziu no CIRS o regime de tributação pelo regime simplificado.
E no art. 31º do mesmo CIRS (na redacção introduzida por aquela Lei) estabeleceu-se o seguinte:
Artigo 31º - Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais
«1 - A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais 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, não tendo optado pelo
regime de contabilidade organizada no período de tributação imediatamente anterior, não tenham
atingido valor superior a qualquer dos seguintes limites:
a) Volume de vendas: 30.000.000$00;
b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: 20.000.000$00.
3 - Ficam excluídos do regime simplificado:
a) Os sujeitos passivos que, por exigência legal, se encontrem obrigados a possuir contabilidade
organizada;
b) Os sócios ou membros das entidades abrangidas pelo disposto no artigo 5º do Código do
IRC.
4 - A opção a que se refere o n.º 2 deve ser formalizada pelos sujeitos passivos:
a) Na declaração de início de actividade;
b) Até ao fim do mês de Março do ano em que pretende utilizar a contabilidade organizada como
forma de determinação do rendimento, mediante a apresentação de uma declaração de alterações.
5 - O período mínimo de permanência no regime simplificado é de cinco anos, prorrogável automaticamente por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b) do
número anterior, a opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada.
6 - Cessa a aplicação do regime simplificado quando algum dos limites a que se refere o n.º 2 for
ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou se o for num único exercício em montante
superior a 25% desse limite, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada se faz
a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.
7 - Os valores de base necessários para o apuramento do rendimento tributável são passíveis
de correcção pela Direcção-Geral dos Impostos nos termos do artigo 38º, aplicando-se o disposto no
número anterior quando se verifiquem os pressupostos ali referidos.
8 - Se os rendimentos auferidos resultarem de serviços prestados a uma única entidade, o sujeito
passivo pode optar pela tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria A, mantendo-se essa opção por um período de três anos.» (1)
4.2. A Lei n.º 109-B/2001, de 27/12, alterou os nºs. 1, 3 e 5 deste artigo 28º e aditou ainda os
respectivos nºs. 9 e 10, passando tal artigo 28º a ter a redacção seguinte:
Artigo 28º - Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais
«1 - A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação
prevista no artigo 20º, faz-se:
a) (...)
b) (...)
(Endnotes)
1 2 — (...)
3 — Ficam excluídos do regime simplificado os sujeitos passivos que, por exigência legal, se
encontrem obrigados a possuir contabilidade organizada.
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4 — (...)
5 — O período mínimo de permanência no regime simplificado é de três anos, prorrogável automaticamente por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b) do
número anterior, a opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada.
6 — (...)
7 — (...)
8 — (...)
9 — Sempre que, da aplicação dos indicadores de base técnico-científica a que se refere o n.º 1
do artigo 31º, se determine um rendimento colectável superior ao que resulta dos coeficientes estabelecidos no n.º 2 do mesmo artigo, pode o sujeito passivo, no exercício da entrada em vigor daqueles
indicadores, optar, nos termos previstos na alínea b) do n.º 4, pelo regime da contabilidade organizada,
ainda que não tenha decorrido o período mínimo de permanência no regime simplificado.
10 — No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz-se,
verificados os demais pressupostos, em conformidade com o valor anual de proveitos estimado, constante da declaração de início de actividade, caso não seja exercida a opção a que se refere o n.º 2 do
presente artigo.»
4.3. Posteriormente, a Lei n.º 32-B/2002, de 30/12, aditou ao art. 28º os nºs. 11, 12 e 13.
E o DL n.º 211/2005, de 7/12, alterou os nºs. 2, 3 e 4 do mesmo artigo 28º, nos termos seguintes:
Artigo 28º - [...]
«1 — (...)
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) (...)
b) (...)
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 formalizada pelos sujeitos passivos:
(…)».
4.4. Assim, de acordo com o disposto neste art. 28º do CIRS, a determinação dos rendimentos
empresariais e profissionais, salvo no caso de imputação prevista no art. 20º do mesmo código, faz-se
com base na aplicação das regras do regime simplificado ou com base nas regras do regime de contabilidade organizada (nº 1), ficando abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no
exercício da sua actividade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior
qualquer dos limites indicados no n.º 2 e não tenham optado pela determinação dos rendimentos com
base na contabilidade. Opção esta que tanto pode ser formalizada e exercida logo na declaração de
início de actividade, como pode ser formalizada e exercida anualmente, em declaração de alterações
a apresentar até ao fim do mês de Março do ano em que se pretenda alterar a forma de determinação
dos rendimentos (nºs. 3 e 4).
4.5. Referindo-se à natureza jurídica da opção pelo regime simplificado e às suas consequências,
Saldanha Sanches salienta que este regime simplificado «tem sempre como pressuposto uma acção
do contribuinte que renuncia ao seu direito subjectivo de ser tributado com base na contabilidade. E
que, procedendo a uma estimativa dos custos que vai suportar e declarar, opta pela dedução estandartizada.» (2)
Aliás, antes da alteração introduzida no n.º 5 deste art. 28º do CIRS, pela Lei n.º 53-A/2006, de
29/12, (3) caso o sujeito passivo tivesse optado, logo na declaração de início de actividade, pelo regime
de contabilidade organizada, «não havia como aplicar-lhe o regime simplificado, pois que o preceito
não previa a caducidade dessa opção nem fixava qualquer período mínimo de permanência no regime
geral (ao contrário do que sucede hoje, na versão que foi conferida ao artigo 28º n.º 5 do CIRS pela
Lei n.º 53-A/2006, de 29/12)». (4)
Trata-se, pois, de uma daquelas situações «em que a lei atribui relevância à vontade do contribuinte e em que este pode optar pelo regime que considera mais favorável», de um «regime de “escolha
fiscal», cuja aceitação «surge na lei como uma opção do contribuinte, mediante a celebração de uma
espécie de contrato fiscal”». (5)
O regime simplificado de tributação constitui, portanto, um regime não vinculativo, válido somente
para quem não tenha optado pelo regime de contabilidade organizada.
Ora, se o contribuinte optasse, na declaração de início de actividade, pelo regime de contabilidade
organizada, não lhe era aplicável o regime simplificado, pois que a lei não previa, então, qualquer
período mínimo de permanência no regime geral (ao contrário do que hoje sucede, face à redacção
introduzida no n.º 5 deste art. 28º do CIRS, pela Lei n.º 53-A/2006, de 29/12). Daí que, só no caso de
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o contribuinte estar sujeito ao regime simplificado, por não ter optado pelo regime geral de contabilidade, na declaração de início de actividade e, por isso, ter ficado incluído necessariamente no regime
simplificado (nº 2 do mesmo art. 28º) se compreenda a exigência legal de entrega da declaração de
alterações até ao fim do mês de Março do respectivo ano, se quiser ser tributado pelo regime geral da
contabilidade organizada. Ou seja, se o contribuinte já estava inserido no regime geral de contabilidade
organizada, por opção feita na declaração de início de actividade, não tinha de renovar anualmente a
opção referida na alínea b) do n.º 4 do citado art. 28º do CIRS.
Carece, portanto, de suporte legal a interpretação que a recorrente faz da alínea b) do n.º 4 do
preceito em causa, no sentido de as declarações de opção pelo regime de contabilidade organizada
terem de ser renovadas todos os anos.
4.6. No caso, a recorrida Inês Wollmann estava, desde 1997, a ser tributada de acordo com a
contabilidade organizada e em 2001 optou, igualmente, pela determinação dos rendimentos com base
no regime da contabilidade organizada.
Aquele regime de tributação manteve-se, pois, válido para os anos posteriores, incluindo o de
2002, sendo que, como se refere no acórdão desta Secção do STA, de 14/3/2007, rec. n.º 01154/06,
invocado pelo MP, a lei não estabelece qualquer termo inicial para a apresentação da declaração de
opção pelo regime de contabilidade organizada.
Naquela alínea b) do n.º 4 apenas se fixa um termo final para a apresentação da declaração de
alterações: para ser relevante a opção, ela tem de ser apresentada até 31 de Março do ano em que se
pretende ser tributado pelo regime de contabilidade organizada.
«Mas, não se refere nessa norma que essas declarações tenham de ser apresentadas no próprio
mês de Março de cada ano, nem sequer no próprio ano em que se pretende ser tributado pelo regime
de contabilidade organizada.
Por outro lado, constata-se que o CIRS, noutras disposições, fixa termos iniciais e finais para a
prática de actos (como sucede no art. 60º, na redacção vigente) pelo que o facto de naquele art. 31º»
(actual art. 28º) «se estabelecer apenas um termo final tem o significado objecto de expressar que o
interessado pode fazer a declaração com a antecipação que entender.
Sendo assim, nada na letra daquela alínea b) impede que a opção pelo regime de contabilidade
organizada seja efectuada no ano anterior ou anos anteriores àquele em que se pretende tal regime
de tributação.»
Acresce que, como igualmente se exara neste aresto, «Sendo este regime de inexistência de termo
inicial para a declaração relativa a cada ano o previsto na lei, não é legalmente possível o seu afastamento por actos da Administração, pois os actos de natureza legislativa não podem ser, com eficácia
externa, interpretados, integrados, modificados, suspensos ou revogados (art. 112º, n.º 5, da CRP).
Por outro lado, consubstanciando a indicação de validade por cinco anos contida na referida
brochura, uma informação escrita prestada pela Administração Tributária aos contribuintes sobre
o cumprimento dos seus deveres acessórios, a Administração sempre estaria vinculada por ela, por
força da alínea a) do n.º 4 do art. 68º da LGT, pelo é ilegal, por violação desta norma, uma actuação
posterior em sentido divergente do informado.»
Tem sido este, aliás, o sentido da jurisprudência do STA, como pode ver-se dos acórdãos desta
Secção do Contencioso Tributário, de 14/3/2007, 27/1/2010 e 17/3/2011, recs. nºs. 01154/06, 906/09
e 56/l0, respectivamente.
4.6. Em suma, encontrando-se a impugnante Inês Wollmann no regime da contabilidade organizada
(cuja opção confirmou, por declaração entregue em 2001) e estando a ser tributada de acordo com esse
regime, como resulta da matéria de facto fixada, e tendo a AT procedido, oficiosamente, relativamente
ao IRS de 2002, à determinação dos rendimentos do agregado familiar dos impugnantes pelo regime
simplificado, as liquidações sindicadas sofrem de vício de violação de lei, como bem se entendeu na
sentença recorrida, que deve, assim, ser confirmada.
Improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) (Este artigo 31º passou a ser o art. 28º, após a renumeração feita pelo DL n.º 198/2001, de 3/7.)
(2) (In Fiscalidade 7/8, Julho/Outubro 2001, p. 48.)
(3) (Esta Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, introduziu no n.º 5 do art. 28º do CIRS a redacção seguinte: «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.»)
(4) (Acórdão desta Secção do STA, de 27/1/2010, rec. n.º 0906/09.)
(5) (Saldanha Sanches, ibidem, p. 50.)
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Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Insolvência da devedora originária com carácter limitado
(artº 39º do CIRE). Dívidas posteriores à declaração de insolvência. Instauração e
prossecução da execução. Reversão.
Sumário:
I — Decretada a insolvência da devedora originária, o artº 180º, n.º 6 do CPPT não
impede a instauração e prossecução da execução por dívidas fiscais posteriores
à declaração de insolvência, desde que sejam penhorados bens não apreendidos
na massa insolvente.
II — No entanto, tendo sido declarada a insolvência com carácter limitado, atento o
disposto no artº 39º, n.º 7 do CIRE, e não tendo sido requerido o complemento da
sentença, o devedor não fica privado dos poderes de administração e disposição
do seu património, nem se produzem quaisquer dos efeitos que normalmente correspondem à declaração de insolvência, não tendo lugar a apreensão de bens e
reclamação de créditos.
III — Deste modo, tendo sido constatada a inexistência de bens da devedora originária,
é legal a reversão decretada contra responsável subsidiário.
Processo n.º 810/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sandra João Mota Duarte.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I- A Fazenda Publica, veio recorrer da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel,
que julgou procedente a oposição à execução fiscal n.º 3565-2007/01025848, deduzida pela oponente
Sandra João Mota Duarte, com os demais sinais dos autos, contra a cobrança coerciva de dividas relativas ao IVA dos exercícios de 2005 e 2006, no valor global de 10.316,96 € instaurada contra a devedora
originária M. Duarte & H. Duarte, Ldª apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A). Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a oposição à execução fiscal deduzida contra o processo de execução fiscal com o n.º 3565-200701025848 e apensos
(PEF), que se encontra pendente no Serviço de Finanças de Valongo 2, por dívidas relativas a Imposto
sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos exercícios de 2005 e 2006 no montante total de € 10.316,96 em
que é executada a devedora originária M. Duarte & H. Duarte, Lda., NIPC 505 366 150, no qual foi
efectuada a reversão contra a oponente, SANDRA JOÃO MOTA DUARTE.
B). Constitui fundamento de tal oposição, nomeadamente, a inexigibilidade da dívida exequenda,
por se mostrar decretada a insolvência da devedora originária, inexistência de culpa quanto à falta de
fundamento das dívidas em execução e, caducidade do direito à liquidação por falta de notificação das
liquidações à devedora originária nos termos e prazos previstos no art.º 45º da LGT.
C). Na apreciação de questão prévia suscitada pelo Ministério Público, a Meritíssima Juiz a quo
concluiu pela declaração de nulidade do despacho de reversão, uma vez, que, a Oponente foi citada
como executada por reversão depois da declaração de insolvência da executada originária, ficando,
deste modo, prejudicada a apreciação das demais questões, decidindo julgar procedente a presente
Oposição, e em consequência, declarar nulo o despacho de reversão.
D). Com a ressalva do sempre devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o doutamente decidido.
E). Como se constata dos autos, as dívidas em execução respeitam a liquidações oficiosas de IVA,
referentes aos anos de 2005 e 2006, emitidas nos termos do disposto no art.º 88º do CIVA, com datas
limites de pagamento voluntário ocorridas em 03.05.2007 e 06.12.2007.
F). Logo, tendo a executada originária sido declarada insolvente por sentença de 15.03.2005,
transitada em julgado em 14.04.2005, por força do disposto no art.º 180º, n.º 6 do CPPT, nada obstava
à instauração e prosseguimento dos respectivos processos de execução.
G). Acresce referir que a executada originária foi declarada insolvente com carácter limitado (cfr. teor da sentença proferida pelo Tribunal de Comercio de Vila Nova de Caia - 1º Juízo,
sob o número 91/05.8TYVNG, a fls. 15/25 dos autos), pelo que não havia lugar à suspensão e
avocação dos PEF.
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Ora,
H). A declaração de insolvência com carácter limitado não produz efeitos nas execuções instauradas
contra o devedor, não determinando nem a sua suspensão nem a sua extinção, decorrendo o fundamento
racional do n.º 7 do artº 39º do CIRE.
I). Prescreve esse disposto que, se não for requerido o complemento da sentença e o pedido de
complemento da sentença (que é pressuposto necessário para que o incidente de qualificação da insolvência prossiga com carácter pleno, nos termos do disposto nos nºs 2, alínea a), e 4 do art. 39º do
CIRE), ocorrerão os seguintes desvios no processo de insolvência:
“a) O devedor não fica privado dos poderes de administração e disposição do seu património,
nem se produzem quaisquer dos efeitos que normalmente correspondem à declaração de insolvência,
ao abrigo das normas deste Código;
b) O processo de insolvência é declarado findo logo que a sentença transite em julgado, sem
prejuízo da tramitação até final do incidente limitado de qualificação da insolvência;
c) O administrador da insolvência limita a sua actividade à elaboração do parecer a que se refere
o n.º 2 do artigo 188.º;
d) Após o respectivo trânsito em julgado, qualquer legitimado pode instaurar a todo o tempo novo
processo de insolvência, mas o prosseguimento dos autos depende de que seja depositado à ordem do
tribunal o montante que o juiz razoavelmente entenda necessário para garantir o pagamento das custas
e das dívidas previsíveis da massa insolvente, aplicando-se o disposto nos nºs 4 e 5.”
J). Daqui resulta que, na insolvência com carácter limitado, o processo finda com o trânsito da
sentença de declaração da insolvência.
K). Assim, não se produzem quaisquer dos normais efeitos que correspondem à declaração de
insolvência com carácter pleno, designadamente a fase de apreensão de bens e reclamação de créditos
por parte dos credores da insolvência, que neste caso não tem lugar.
L). A jurisprudência tem sido unânime ao considerar que “(...) a declaração de insolvência com
carácter limitado e não tendo sido requerido o complemento da sentença, não desencadeia a generalidade dos efeitos que normalmente lhe estão ligados, ao abrigo das normas do CIRE, mantendo-se o
devedor também na administração e disposição do património que exista,” não determina a suspensão
de quaisquer diligências executivas e não obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção
executiva intentada pelos credores da insolvência” (Extracto do Acórdão do Tribunal da Relação do
Porto, processo 3825/08.5TBVFR-B.P1, de 17/11/2009. Vide, também, toda a jurisprudência citada
neste mesmo acórdão).
M). Daí que, apesar de ter sido declarada insolvente, a executada não ficou privada dos poderes
de administração e de disposição sobre o património que eventualmente possua, património esse que,
como é óbvio, não foi apreendido para a insolvência (não se podendo sequer falar em massa insolvente),
mas pode vir a ser penhorado no âmbito da execução contra si instaurada.
Mais,
N). Conforme se extrai do sumário constante do douto acórdão citado, “Do disposto no n.º 7 do artº.
39º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas decorre que a declaração de insolvência
com carácter limitado não produz os normais efeitos que correspondem à declaração de insolvência
com carácter pleno, designadamente a abertura da fase de reclamação de créditos”.
Logo,
O). “Por esse motivo, também não pode afectar o normal prosseguimento das acções executivas
instauradas ou a instaurar contra o devedor, e, consequentemente, não pode determinar nem a sua
suspensão nem a sua extinção”.
P). A ratio da suspensão das execuções patente no artº. 88º do CIRE e do n.º 6 do art. 188º do
CPPT na interpretação dada pela recente doutrina e jurisprudência, como supra exposto, decorre da
obrigatoriedade imposta ao credor exequente de reclamar no processo de insolvência o seu crédito
exequendo, para que, em sede de liquidação do património do devedor insolvente, o produto obtido
seja repartido por todos os credores, atendendo à ordem de prioridade de cada crédito ou pela forma
estabelecida num plano de insolvência, nos termos do artº. 1º do CIRE.
Q). Porém, e como resulta do exposto, inexiste esta fase processual na insolvência limitada, ou
seja, não são apreendidos quaisquer bens da sociedade insolvente no processo que decreta a sua insolvência, pelo que, inexistindo os restantes efeitos normais da insolvência, também não podem resultar
quaisquer efeitos para as execuções ou outras acções pendentes contra o insolvente.
R). O que significa que a declaração de insolvência com carácter limitado não afecta o normal
prosseguimento das acções executivas instauradas ou a instaurar contra o devedor, e, consequentemente,
não pode determinar nem a sua suspensão nem a sua extinção.
S). Como refere JORGE LOPES DE SOUSA (in Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6ª edição, volume III, anotação 7 ao art. 180º, pág. 324.):
“Os novos processos relativos a dívidas vencidas antes da prolação do despacho de prosseguimento
da acção de recuperação de empresa ou de declaração de falência ou insolvência deverão ser também
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avocados pelo tribunal competente e enviados pelos tribunais fiscais. O mesmo não sucede, porém,
com os processos de execução relativos a créditos vencidos após a declaração de falência ou despacho
de prosseguimento da acção de recuperação da empresa, que, nos termos do n.º 6 deste art. 180º do
CPPT, seguirão os termos normais até à extinção da execução”.
T). No entanto, e como o mesmo acrescenta, “[...] 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 9º 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”.
U). Tal qual o Tribunal a quo considerou, fundamentando-se no Acórdão do STA de 07.09.2011,
recurso 0326/11.
Todavia,
V). Atendendo ao facto de estarmos perante uma insolvência de carácter limitado, onde inexiste a
fase processual de apreensão de bens da sociedade insolvente, a fase de reclamação de créditos, a fase
de liquidação do património do devedor insolvente, isto é, inexistindo os restantes efeitos normais da
insolvência após o trânsito em julgado da declaração de insolvência,
W). também não podem resultar quaisquer efeitos para as execuções ou outras acções pendentes
contra o insolvente.
X). O que significa que a declaração de insolvência com carácter limitado não afecta o normal
prosseguimento das acções executivas a instaurar contra o devedor, podendo estas prosseguir o seu
normal desenvolvimento, independentemente de apreensão de bens do devedor originário ou do aqui
responsável subsidiário.
Y). Destarte, a declaração de insolvência, qualificada como “limitada”, não obsta à prossecução dos autos de execução, desta feita por responsabilidade subsidiária da oponente pelas dívidas em
cobrança coerciva, face à declarada insuficiência de património social da devedora originária, não
sendo necessário, como entendeu o Tribunal a quo, que sejam penhorados bens, pois no processo de
insolvência, os mesmos independentemente de existirem à data da sua instauração, não são sequer
apreendidos naquele processo.
Z). Deste modo, não se verificando nenhuma das ilegalidades imputadas pelo digno Ministério
Público ao despacho de reversão e consideradas pelo Tribunal a quo, não ocorre nenhuma violação de
lei que determine a sua nulidade.
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada
a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
II - Não foram apresentadas contra alegações.
III - O MºPº emitiu parecer que consta de fls. 148 e segs. no qual defende a procedência do
recurso.
IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
A questão a conhecer no presente recurso é a de saber se, decretada a insolvência da devedora
originária, a execução poderia ser revertida contra a oponente – responsável subsidiária.
IV.1. A decisão recorrida entendeu que a execução não poderia prosseguir em face da declaração
de insolvência, louvando-se nos seguintes argumentos:
A executada originária foi declarada insolvente em 15.03.2005 por decisão judicial que transitou
em julgado.
As dívidas tributárias foram constituídas e venceram-se antes da declaração de insolvência,
Os processos executivos não foram sustados, nem remetidos para apensação ao processo de
insolvência.
A execução fiscal reverteu contra a ora oponente sem que se provasse que a sociedade, o falido
ou os responsáveis subsidiários tivessem adquirido bens posteriormente à declaração de insolvência.
Não foram penhorados quaisquer bens à oponente. Assim, nos termos do n.º 5 do artº 180º do
CPPT, não podiam ter prosseguido contra ela as execuções.
IV.2.A recorrente, por sua vez, defende posição contrária, com a seguinte argumentação:
As dívidas em execução respeitam a liquidações oficiosas de IVA dos anos de 2005 e 2006, realizadas ao abrigo do disposto no artº 88º do CIVA, com datas de pagamento ocorridas em 03.05.07
e 06.12.07.
Logo, tendo a executada originária sido declarada insolvente por sentença de 15.03.2005, transitada em julgado em 14.04.2005, por força do disposto no art.º 180º, n.º 6 do CPPT, nada obstava à
instauração e prosseguimento dos respectivos processos de execução.
Por outro lado, a executada originária foi declarada insolvente com carácter limitado, sendo certo
que, deste modo, não produz efeitos nas execuções instauradas contra o devedor, não determinando nem
a sua suspensão nem a sua extinção, decorrendo o fundamento racional do n.º 7 do artº 39º do CIRE.
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Na insolvência com carácter limitado, o processo finda com o trânsito da sentença de declaração
da insolvência, não se produzindo quaisquer dos normais efeitos que correspondem à declaração de
insolvência com carácter pleno, designadamente a fase de apreensão de bens e reclamação de créditos
por parte dos credores da insolvência, que neste caso não tem lugar.
A jurisprudência tem sido unânime ao considerar que “(...) a declaração de insolvência com
carácter limitado e não tendo sido requerido o complemento da sentença, não desencadeia a generalidade dos efeitos que normalmente lhe estão ligados, ao abrigo das normas do CIRE, mantendo-se o
devedor também na administração e disposição do património que exista,” não determina a suspensão
de quaisquer diligências executivas e não obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção
executiva intentada pelos credores da insolvência”
Daí que, apesar de ter sido declarada insolvente, a executada não ficou privada dos poderes de
administração e de disposição sobre o património que eventualmente possua, património esse que, como
é óbvio, não foi apreendido para a insolvência (não se podendo sequer falar em massa insolvente), mas
pode vir a ser penhorado no âmbito da execução contra si instaurada.
Por outro lado, a ratio da suspensão das execuções patente no artº. 88º do CIRE e do n.º 6 do
art. 188º do CPPT na interpretação dada pela recente doutrina e jurisprudência, decorre da obrigatoriedade imposta ao credor exequente de reclamar no processo de insolvência o seu crédito exequendo,
para que, em sede de liquidação do património do devedor insolvente, o produto obtido seja repartido
por todos os credores, atendendo à ordem de prioridade de cada crédito ou pela forma estabelecida num
plano de insolvência, nos termos do artº. 1º do CIRE.
Porém, e como inexiste esta fase processual na insolvência limitada, ou seja, não são apreendidos
quaisquer bens da sociedade insolvente no processo que decreta a sua insolvência, pelo que, inexistindo os restantes efeitos normais da insolvência, também não podem resultar quaisquer efeitos para
as execuções ou outras acções pendentes contra o insolvente.
O que significa que a declaração de insolvência com carácter limitado não afecta o normal prosseguimento das acções executivas instauradas ou a instaurar contra o devedor, e, consequentemente,
não pode determinar nem a sua suspensão nem a sua extinção.
Vejamos então qual destes entendimentos é de seguir.
V. Embora a decisão recorrida não tenha fixado probatório formal, resulta dos autos que a devedora
originária foi declarada insolvente em 15.03.2005 (v. doc. de fls. 49/54- sentença).
E da referida sentença resulta também ter sido declarado aberto o incidente de qualificação com
carácter limitado (v. fls. 50 – vº ao fundo).
Mais resulta ainda do despacho de fls. 52 – vº que não foi requerido o complemento da sentença
de 15.03.2005, pelo que esta transitou em julgado tendo sido declarado findo o processo de insolvência,
sem prejuízo da tramitação até final do incidente limitado de qualificação de insolvência.
As dívidas em causa nos autos reportam-se aos anos de 2005 e 2006 (liquidações oficiosas), sendo,
portanto, posteriores à declaração de insolvência.
Ora, conforme repetidamente afirmado por este STA, nada obsta a que após a declaração de insolvência sejam instauradas execuções fiscais contra a sociedade insolvente, possibilidade que constitui
um regime especial para os processos de execução fiscal (afastando a regra geral do artº. 88.º, n.º 1,
do CIRE).
E, assim, se a cobrança se reportar a créditos vencidos antes da declaração de insolvência, deverão
ser imediatamente sustadas e avocadas pelo tribunal judicial para apensação ao processo de falência
(art. 180.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT, e art. 85.º, n.ºs 1 e 2, do CIRE);
Se a cobrança se reportar a créditos vencidos após a declaração de insolvência, a execução pode
prosseguir até à sua extinção, mas apenas se forem penhorados bens não apreendidos no processo
de insolvência. (Neste sentido, entre outros, V. os acórdãos de 31.01.2008 -Processo n.º 0887/07, de
29.02.012- Processo n.º 0885/11 e de 02.03.2011 – Processo n.º 0137/11 e de 07.09.2011 - Processo
n.º 0326/11).
No caso concreto dos autos, tendo sido constatado que a devedora originária não possuía bens para
pagamento da dívida, nada impedia então, a reversão contra a responsável subsidiária – a oponente.
Acresce, por outro lado, e como bem refere a recorrente, que a declaração de insolvência foi com
carácter limitado, nos termos do artº 39º do CIRE.
E, não tendo sido requerido o complemento da sentença, resulta do n.º 7 do citado artº 39º, que o
devedor não fica privado dos poderes de administração e disposição do seu património, nem se produzem quaisquer dos efeitos que normalmente correspondem à declaração de insolvência.
Ora, um dos efeitos da declaração de insolvência é o da apreensão de bens (artº 36º, alínea g) do
mesmo diploma), ocorrendo também posteriormente a reclamação de créditos.
No caso concreto dos autos, não tendo havido apreensão de bens, não poderia existir reclamação
dos créditos executados.
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Concluímos então que nenhum obstáculo legal existia à instauração e prossecução da execução
contra a devedora originária e, na falta de bens desta, a reversão contra o responsável subsidiário é
legal.
Deste modo, a decisão recorrida não pode manter-se.
E porque a oponente suscitou na sua oposição outras questões, tendo até indicado prova testemunhal, impõe-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para as diligências necessárias e posterior decisão.
VI. Nestes termos e pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revogando-se a decisão
recorrida e ordenando-se a baixa dos autos para conhecimento das restantes questões suscitadas pela
oponente.
Sem custas.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Apensação de execuções.
Sumário:
I — Não é legalmente admissível deduzir uma única oposição a várias execuções
fiscais que não se encontrem apensadas, constituindo tal situação uma excepção
dilatória inominada que determina o indeferimento liminar da petição inicial ou
a absolvição da Fazenda Pública da instância, consoante seja verificada em fase
liminar ou na sentença.
II — O direito de defesa do oponente não fica, porém, comprometido, já que pode fazer-se valer da faculdade que lhe concede o art. 289.º, n.º 2, do CPC.
Processo n.º 840/12-30.
Recorrente: José Manuel Castro Correia.
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. JOSÉ MANUEL CASTRO CORREIA, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou “procedente a excepção da cumulação ilegal de pedidos e absolveu a R. da instância” no processo de oposição à execução fiscal que
contra si corre no Serviço de Finanças de
Terminou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1ª O executado e oponente foi citado, em simultâneo, para 3 processos de execução fiscal melhor
identificados nos autos de oposição, que têm em comum a identidade de partes, de causas de pedir e
de pedidos.
2ª Impunha-se a apensação dos 3 processos, não só pelo interesse do executado, mas por razões
evidentes de economia processual e uniformidade de decisões.
3ª A não apensação prejudica o executado e oponente, que se vê confrontado com 3 processos
distintos e 3 defesas distintas, incluindo a obrigação de liquidar 3 taxas de justiça distintas.
4ª Acresce a necessidade de autuação de 3 processos judiciais distintos, com a possível distribuição
a 3 juízos distintos, com a triplicação de formalismos, seja em matéria de despacho processual, seja em
audiências de julgamento e respectivas decisões, e o risco de desuniformidade de decisões, se, sobre a
mesma matéria factual e de direito, ocorrerem decisões distintas.
5ª A não apensação viola claríssimamente os princípios de economia processual e da celeridade
processual, não se justificando que corram 3 processos distintos em juízo, quando poderia e deveria
correr um só.
6ª O executado formulou esse requerimento no início da petição inicial, nos termos do art. 179ºdo
CPPT.
7ª Sobre esse requerimento não recaiu qualquer despacho.
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8ª Sobre o tribunal recorrido pendia o dever de pronúncia, previsto, designadamente, nos arts. 156º
e 158º do CPC.
9ª No entanto, o tribunal aderiu sem qualquer reserva ou alteração da fundamentação às diversas
promoções do Ministério Público, julgando ilegal o pedido de cumulação ilegal de pedidos.
10ª O entendimento sufragado está errado.
11ª Não há nada no texto da norma do art. 179º do CPPT que imponha a apensação de execuções
ao órgão de Execução Fiscal e apenas a ele.
12ª O texto da lei é suficientemente abrangente para que a apensação possa ocorrer oficiosamente,
pelo tribunal, ou a requerimento do executado.
13ª Assim o impõe o dever de poder de direcção do juiz (art. 265º do CPC) e princípio da adequação formal (art. 265º-A do CPC).
14ª Assim o impõe o art. 275º do CPC, especialmente no seu n.º4.
15ª Os princípios sufragados nessas normas enformam o direito processual, sem serem exclusivos
do processo judicial tributário.
16ª Encontram também expressão no art. 105º do CPPT, bem como no referido art. 179º do
CPPT.
17ª O despacho recorrido violou as normas e princípios jurídicos referidos nas alegações e conclusões.
NESTES TERMOS, DEVE DAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO E REVOGAR-SE A
DECISÃO RECORRIDA, DEFERINDO-SE A REQUERIDA APENSAÇÃO DE EXECUÇÕES E
OPOSIÇÕES, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO art. 179º DO CPPT, COM TODAS AS CONSEQUÉNCIAS QUE DAÍ RESULTAM, DESIGNADAMENTE A LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO
DE PEDIDOS.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, por remissão para a fundamentação do acórdão proferido por esta Secção do STA
em 21 de Março de 2012, no proc. 0867/11.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida constam como assentes os seguintes factos:
1. «José Manuel Castro Correia, NIF ……………., veio deduzir oposição às seguintes execuções
fiscais pendentes no Serviço de Finanças de Barcelos:
1) execução fiscal n.º 0353200601108123 e apensos;
2) execução fiscal n.º 0353200401028995 e apensos;
3) execução fiscal nº0353200401040634 e apensos.
2. Tais acções não se encontram apensadas, estando a correr separadamente (cfr. informação de
fls. 37 e ss.).
3. Perante as conclusões da alegação do recurso, que delimitam o seu âmbito e objecto, a única
questão que cumpre apreciar é a de saber se a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento, em
matéria de direito, na apreciação da questão da admissibilidade de dedução de uma única oposição
contra várias execuções fiscais que se encontram a correr no Serviço de Finanças contra o mesmo devedor/executado e que não se encontram apensadas, tendo em conta que a sentença recorrida considerou
não ser admissível uma única oposição a essas várias execuções fiscais.
Trata-se de matéria que foi já por diversas vezes julgada nesta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, sempre no sentido de que não é admissível a dedução de uma única oposição a diversas
execuções fiscais, e que tal constitui uma excepção dilatória inominada que obsta ao conhecimento do
mérito, conforme se pode ver pela leitura dos acórdãos proferidos em 5/12/2007, no recurso n.º 0795/07,
em 9/09/2009, no recurso n.º 0521/09, em 14/09/2011, no recurso n.º 0242/11, em 25/1/2012, no recurso n.º 0802/11, e em 21/03/2012, no recurso n.º 0867/11, havendo, assim, jurisprudência firmada
sobre a matéria.
Não descortinamos razões para divergir desse entendimento, que se subscreve e ora se reitera,
pelo que acolhendo a fundamentação jurídica em que esses arestos se alicerçaram, passa-se a transcrever, na parte que ora interessa, o acórdão de 25.01.2012, no recurso n.º 0802/11, onde ficou escrito
o seguinte:
«Como tem vindo a afirmar a doutrina, «[c]onquanto a oposição apresente a fisionomia de uma
acção, instaurada pela apresentação duma petição inicial, a verdade é que ela funciona como contestação. O seu fim é impugnar a própria execução fiscal; daí o nome de oposição» (ALFREDO JOSÉ DE
SOUSA e JOSÉ DA SILVA PAIXÃO, Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, Almedina,
4.ª edição, anotação 2 ao art. 285.º, pág. 603.) e «a oposição à execução fiscal, embora com tramitação
processual autónoma relativamente à execução fiscal, funciona na dependência deste como uma contestação à pretensão do exequente» (JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao
art. 203.º, pág. 428, com indicação de jurisprudência.).
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Assim, afigura-se-nos insustentável a dedução de uma única oposição contra execuções fiscais
que não estejam apensadas. Por certo, ninguém sustentará que possam contestar-se diversas acções
que corram separadamente contra o mesmo réu mediante uma única contestação, ainda que instauradas
pelo mesmo autor e com idêntica fundamentação.
A dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais que não estão apensadas constitui
uma razão obstativa do conhecimento do mérito e, por isso, uma excepção dilatória (A excepção dilatória,
segundo MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pág. 129, consiste
na «arguição de quaisquer irregularidades ou vícios de natureza processual que faz obstáculo - se não
for sanada, quando a lei o consinta - à apreciação do mérito da causa (bem ou mal fundado na pretensão
do autor; procedência ou improcedência da acção) no processo de que se trata ou pelo tribunal onde ela
foi proposta».), nos termos do art. 493.º, n.ºs 1 e 2, do CPC; excepção dilatória inominada, porque não
consta do elenco meramente exemplificativo do art. 494.º do mesmo Código. Essa excepção, porque
evidente, se detectada na fase liminar, determina o indeferimento liminar da oposição, nos termos do
art. 234.º-A, n.º 1, sem prejuízo do recurso à faculdade concedida pelo art. 476.º, ambos do CPC.
Se não detectada liminarmente, a excepção dilatória deve ser conhecida na sentença, dando origem
à absolvição da instância, nos termos do disposto nos arts. 288.º, n.º 1, alínea e), 493.º, n.ºs 1 e 2, 495.º
e 660.º, n.º 1, do CPC, sempre sem prejuízo da faculdade concedida pelo art. 289.º, n.º 2, do mesmo
Código (Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 12 ao art. 206.º, págs. 543 a
545, que considera juridicamente adequadas estas soluções.).
É certo que nem sempre a verificação de uma excepção dilatória deverá conduzir à decisão de
absolvição da instância, atento o disposto no art. 288.º, n.º 3, do CPC, preceito introduzido pela reforma
de 1995/1996 (Decretos-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, e n.º 180/96, de 25 de Setembro.) e
que dispõe: «As excepção dilatórias só subsistem enquanto a respectiva falta ou irregularidade não
for sanada, nos termos do n.º 2 do artigo 265.º; ainda que subsistam, não terá lugar a absolvição da
instância quando, destinando-se a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obste,
no momento da apreciação da excepção, a que se conheça do mérito da causa e a decisão deve ser
integralmente favorável a essa parte».
Trata-se de «um regime francamente inovador», que surge por razões de «economia processual
decorrentes da necessária prevalência das decisões de fundo sobre as de mera forma – ultrapassando os
obstáculos a uma verdadeira composição do litígio, fundados numa visão puramente lógico-conceptualista
do processo» (Cf. o Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro.).
Significa isto que, por força do citado art. 288.º, n.º 3, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo judicial tributário (cf. art. 2.º, alínea e), do CPPT), a verificação de uma excepção dilatória não
suprida não conduz inexoravelmente à absolvição da instância: se o pressuposto processual em causa se
destinar à tutela do interesse de uma das partes, desde que se não verifique qualquer outra circunstância
impeditiva do conhecimento do mérito e se a decisão a proferir dever ser inteiramente favorável à parte
em cujo interesse o pressuposto foi estabelecido, o juiz poderá, no momento da apreciação da excepção,
conhecer do mérito da causa. Visa-se, assim, assegurar a prevalência dos critérios de justiça material
sobre os critérios de justiça formal, tendo sempre presentes também razões de economia processual.
Impõe-se, pois, indagar dos interesses que a referida excepção dilatória inominada visa tutelar.
A generalidade dos pressupostos processuais visa acautelar os interesses das partes, ou seja,
assegurar que a parte possa defender convenientemente os seus interesses em juízo (quando autor)
e não seja indevidamente incomodada com a propositura de acções inúteis ou destituídas de objecto
(quando réu). É para estas situações que o art. 288.º, n.º 3, 2.ª parte, do CPC, estipula que, ainda que a
excepção dilatória subsista, não deverá ser proferida a absolvição da instância quando, destinando-se o
pressuposto em falta a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obste, no momento
da sua apreciação, a que se conheça do mérito da causa e a decisão possa ser integralmente favorável
a essa parte.
Mas os pressupostos processuais podem ter como escopo acautelar, não o interesse das partes, mas
o interesse público da boa administração da justiça, e, neste caso, já não pode funcionar o princípio da
sanação contido no n.º 3 do art. 288.º do CPC.
No caso sub judice, a exigência de que seja deduzida uma oposição relativamente a cada execução
fiscal que não esteja apensada, não visa tutelar o interesse das partes, designadamente o do oponente;
visa, isso sim, assegurar o interesse público da boa administração da justiça, sabido que se pode tornar
inviável para o tribunal apreciar uma contestação a diversas execuções que não estão apensadas e que
até podem estar em fase processuais completamente distintas, eventualmente, até em serviços de finanças diferentes, bem como lhe será impossível, a final, dar cumprimento ao disposto no art. 213.º do
CPPT, que prescreve que a oposição, quando terminada, deverá ser apensada ao processo de execução
fiscal.».
Por outro lado, como também se deixou esclarecido no acórdão de 21.03.2012, no recurso
n.º 0867/11, é inquestionável o interesse do executado na apensação das execuções fiscais quando estão
reunidas as condições legais para o efeito, já que «as regras da autuação conjunta de execuções e de
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apensação de processos estabelecidas no n.º 2 do artigo 188º e no artigo 179º do CPPT, respectivamente,
têm por fundamento os princípios da celeridade e economia processual e da boa realização da justiça,
pois a sua operatividade proporciona economia de actividade processual e uniformidade de decisões.
Mas, tal como está desenhado o processo de execução fiscal, o juiz não tem o poder de ordenar à
administração fiscal que proceda à junção das execuções. Apenas nas situações referidas no artigo 151º
do CPPT é que podemos considerar que a execução fiscal é, pelo menos parcialmente, verdadeira jurisdição. Nesses casos deparamos com a série de acções e incidentes declarativos dispostos para assegurar
a defesa do executado e que implicam o desenvolvimento efectivo de uma actividade jurisdicional. Fora
desses casos, o processo executivo, embora tenha natureza judicial, no sentido de que segue o esquema
próprio dos processos judiciais, é dirigido e instruído por uma entidade que não exerce a função jurisdicional. É o órgão de execução fiscal quem, oficiosamente ou a pedido do executado, toma a iniciativa
de proceder à apensação das execuções. Só ele tem competência e está em condições de saber se (i) as
execuções se encontram na mesma fase; (ii) se há ou não prejuízo para cumprimento de formalidades
especiais e (iii) ou qualquer outro motivo que possa comprometer a eficácia da execução.
Os actos processuais e os considerados simultaneamente processuais e materialmente administrativos, não incluídos no artigo 151º do CPPT, são da exclusiva responsabilidade da administração tributária.
A autoria desses actos cabe à administração tributária, em regra, ao órgão de execução fiscal, apenas
sujeitos ao controle (posterior) do juiz tributário, mediante a reclamação prevista no artigo 276º do CPPT.
A função do tribunal é pois meramente “fiscalizadora”, não lhe competindo praticá-los, substituindo-se
ao órgão de execução fiscal, ou ordená-los, sem que tenha sido solicitado o reexame judicial.
Assim sendo, não se pode considerar que a ausência de uma de ordem de apensação das execuções fiscais ou de um despacho judicial a ordená-la directamente, tenha constituído violação do poder
de conformação do processo estabelecido no artigo 265º do CPC. Os poderes de direcção e de instrução do juiz relevam apenas dentro da instância que está incumbido de julgar e não nos processos ou
actos processuais da competência de outras entidades. Na parte não jurisdicional da execução fiscal,
da competência do órgão de execução fiscal, a nulidade processual derivada da omissão de autuação
conjunta ou do indeferimento da apensação das execuções fiscais, poderia ser arguida no processo, com
possibilidade de reclamação com subida imediata, desde que susceptível de causar prejuízo irreparável
(cfr. art. 278º do CPPT). Apenas nessa eventualidade é que o tribunal poderia ordenar a apensação das
execuções fiscais.».
Neste contexto, e frisando que o direito de defesa do oponente não ficará comprometido, já que se
poderá fazer valer da faculdade que lhe concede o art. 289.º, n.º 2, do CPC, impõe-se manter a decisão
de absolvição da Fazenda Pública da instância por força da excepção dilatória inominada da ilegal
dedução de uma única oposição contra várias execuções fiscais não apensadas.
4. Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da
Silva — Lino Ribeiro.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Sisa. Isenção. Caducidade. Prescrição. Obrigação tributária.
Sumário:
Na compra para revenda de imóvel em que se verificou a declaração da revogação
da isenção de sisa por o mesmo imóvel não ter sido revendido no prazo de 3 anos o
prazo de prescrição conta-se a partir da data da referida declaração de revogação
da isenção do tributo.
Processo n.º 865/12-30.
Recorrente: INVESTOREM — Investimentos Imobiliários, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
INVESTORÉM – Investimentos imobiliários, Lda, NIPC 503 172 731, tendo sido citada para
pagamento da quantia de € 13.780,07, referente a Sisa e juros compensatórios, deduziu oposição.
Por sentença de fls. 58 e segs. o TAF de Leiria julgou improcedente a referida oposição. Reagiu
a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
A) — A recorrente deduziu oposição à execução fiscal, alegando a prescrição da dívida de sisa,
por o facto tributário (aquisição dos bens) que deu origem à liquidação ter ocorrido no ano de 1999.
B) — O facto tributário ocorre efectivamente aquando da transmissão do imóvel e não na data
em que a isenção ficou sem efeito, por não revenda no prazo estipulado na lei.
C) — Ora, na data da ocorrência do facto tributário, encontrava-se em vigor o CIMSISSD, dispondo o seu artigo 180º o seguinte: “O imposto municipal de sisa e o imposto sobre as transmissões
e doações prescrevem nos termos dos artigos 48º e 49º da lei geral tributária.” — na redacção dada
pelo Decreto-lei n.º 472/99, de 8 de Novembro.
D) — Assim, o prazo de prescrição a aplicar ao caso concreto é de 8 anos, nos termos do artigo 180º do CMSISSD (redacção do DL 442/99, de 8 de Novembro), que remete para o artigo 48º e
49º da LGT.
E)— Prazo que se iniciou em 16/11/1999, com a aquisição da propriedade imobiliária, que constitui o facto tributário.
F) — O prazo de prescrição de oito anos completou-se antes da instauração e da citação para a
execução.
G) — Na douta sentença o M. mo Juiz “a quo” recorreu à aplicação ou integração analógica (com
o disposto no art.º 92º do CIMSISSD), alegando que a prescrição só começa a contar-se a partir da
verificação do não cumprimento da condição resolutiva de revenda no prazo de três anos, uma vez que
só a partir daquela data podia o direito de liquidar ser exercido.
H) — Ora, não há lacuna na lei quanto à matéria da prescrição, porque o legislador entendeu que
em matéria de prescrição do imposto de SISA se aplicam as normas previstas na LGT - artigos 48º e
49º - onde está definido o prazo prescricional e os factos interruptivos e suspensivos deste.
I) — Por outro lado, a integração analógica em direito tributário é proibida por lei, por se tratar
de matéria atinente aos direitos e garantias dos contribuintes, nos termos do n.º 4 do artº 11º da LGT e
n.º 2 do art.º 103º da Constituição da República Portuguesa.
J) — Daí que, não se possa, legalmente, “extrapolar” a norma da caducidade (92º, n.º 1 do CIMSISSD) para a situação dos autos, dado que o que está em causa é a prescrição da dívida tributária.
L) — Concluindo, a dívida encontra-se prescrita, por decurso do prazo de oito anos a contar desde
o facto tributário, e por não ter ocorrido neste período nenhuma das causas de interrupção ou suspensão
do prazo prescricional, previstas no art.º 49º da LGT.
M) — A douta sentença recorrida violou o artigo 180º do CIMSISSD, bem como o artigo 48º e
49º da LGT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada
a douta sentença recorrida, declarando-se prescrita a dívida.
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“1.O facto tributário consiste no facto material que preenche os pressupostos legais da norma de
incidência do imposto e determina o nascimento da obrigação tributária.
O facto tributário gerador da obrigação do imposto da Sisa consiste, especificamente, na transmissão, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens
imóveis (art.2º CIMSISD)
As isenções são uma categoria de benefícios fiscais, os quais constituem medidas de carácter excepcional, instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes, superiores ao da própria
tributação que impedem (art.2º nºs 1 e 2 EBF); as normas de isenção não são susceptíveis de integração
analógica, mas admitem interpretação extensiva (art.9º EBF)
A isenção de sisa de que goza a aquisição de prédios para revenda está sujeita a condição resolutiva,
caducando se os mesmos não forem vendidos no prazo de 3 anos (arts.11ºnº3 e 16ºnº1 CIMSISD)
A isenção impede a eficácia constitutiva do facto tributário, obstando à produção dos seus efeitos
jurídicos, consubstanciados no nascimento da obrigação tributária. A lei confere relevância à data da
cessação da isenção como início do prazo para liquidação da Sisa (art.99º nº1 CIMSISD redacção DL
n.º 472/09,8 novembro)
2.Sufragamos o entendimento expresso em corrente jurisprudencial do STA, segundo o qual o
prazo de prescrição da obrigação tributária apenas se inicia com a verificação da condição resolutiva
da isenção: inexistência de revenda do imóvel no prazo de 3 anos, na medida em que o prazo de pres-
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crição só começa a correr quando o direito puder se exercido (art.306º nº1 CCivil; acórdãos STA-SCT
22.09.2010 processo n.º 383/10;8.06.2011 processo n.º 174/11).
Em consequência não merece o nosso sufrágio o entendimento plasmado em posterior aresto,
segundo o qual o citado prazo se conta a partir da data de ocorrência do facto tributário, e não da data
da verificação da condição resolutiva de concessão da isenção (acórdão STA-SCT 26.10.2011 processo
nº354/11)
A discordância com a doutrina do acórdão radica nos seguintes motivos:
a) conceptualmente, confunde facto tributário com obrigação tributária, desprezando o facto
impeditivo autónomo da isenção, que se interpõe entre aqueles;
b) a interpretação literal da norma constante do art.48º nº1 LGT ignora o princípio geral de direito
constante do art. 306º nº1 CCivil, o qual se destina a prevenir situações de prescrição com perversão
da teleologia do instituto (como aquela que o acórdão criticado acaba por sufragar): penalização do
credor com a extinção da obrigação por negligência na cobrança do crédito;
c) incidindo a prescrição sobre a obrigação tributária (da qual constitui causa extintiva) e não sobre
o facto tributário (o qual sempre permanecerá na ordem jurídica),a norma constante do art.48º nº1 LGT
deve ser interpretada restritivamente, com o sentido de que nos impostos de obrigação única o prazo de
prescrição se inicia a partir da data da ocorrência do facto tributário apenas quando este gerar a formação
imediata da obrigação tributária, por inexistência de facto impeditivo configurado em isenção
d) violaria a coerência do sistema jurídico a adopção de uma interpretação da norma que permitisse a liquidação do imposto (acto tributário de quantificação da obrigação tributária) em momento
posterior à extinção da prescrição da obrigação tributária por prescrição (argumento poderoso invocado
na sentença recorrida)
3. Aplicando as considerações antecedentes ao caso em análise:
a) o prazo de prescrição da obrigação tributária é de 8 anos (art. 180º CIMSISD redacção do DL
no 472/99,8 Novembro;art.48º nº1 LGT);
b) o prazo de prescrição iniciou-se após a verificação da condição resolutiva da isenção, em
17 novembro 2002 (aquisição efectuada em 16 novembro 1999)
c) a citação ocorrida em setembro 2008 interrompeu o prazo de prescrição, o qual não se reiniciou
até à presente data (art.49º nº1 LGT; probatório nº6)
d) os juros compensatórios integram-se na dívida de imposto e estão sujeitos ao mesmo regime
de prescrição (art.35º nº8 LGT)
Neste contexto não se verifica a prescrição da obrigação tributária exequenda
CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada”.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. No dia 16/11/1999 foi celebrada escritura de compra e venda nos termos que constam de fls. 11
e segs., cujo conteúdo se dá por reproduzido.
2. Nos termos dessa escritura a oponente adquiriu, pela quantia de 33.300.000$, os R-24202,
23127 e 2414/Fátima (fls. 11 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido).
3. A transmissão ficou isenta de sisa nos termos do n.º 3 do artigo 11 e 13º-A do Código do Imposto
Municipal de Sisa (fls. 12 cujo conteúdo se dá por reproduzido)
4. A oponente foi notificada para proceder ao pagamento do imposto de Sisa nos termos que
constam de fls 51 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido
5. A notificação foi remetida por em 2/7/2008 e rececionada em 3/7/2008 (fls. 53 cujo conteúdo
se dá por reproduzido).
6. A carta para citação foi remetida em 11/9/2008 (informação de fls. 3 cujo conteúdo se dá por
reproduzido).
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Leiria julgou a oposição improcedente, por entender que (destacam-se apenas os trechos essenciais da decisão para o presente recurso):
(…)
III O DIREITO.
A oponente defende que ocorreu a prescrição da dívida exequenda, uma vez que o respetivo
prazo se deve contar a partir da data do facto tributário, conforme artº 48 LGT «ex vi» do artº 180
CIMSISSD.
De facto, segundo o art.º 180 do CIMSISSD, na redação que lhe foi dada pelo Decreto - Lei
n.º 472/99, de 8/11, o imposto prescreve nos termos dos Arts 48 e 49 LGT.
O facto tributário ocorreu com a aquisição da propriedade dos prédios em 16/11/1999.
Mas o prazo prescricional apenas começa a correr quando o direito puder ser exercido (Art.º 306/1
do Código Civil).
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Ora, sabendo-se que o direito à liquidação ficou suspenso por força do disposto no art.º 11/3 e
13-A do CIMSISSD, só dois de cessada a condição suspensiva pôde a AF proceder à liquidação (cfr.
artº 306/2 do Código Civil).
E para além do que resulta das normas gerais, o art.º 99 nº1 do CIMSISSD, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 472/09, de 8 de Novembro estipula que só poderá ser liquidado imposto
municipal de sisa ou imposto sobre sucessões e doações nos oito anos seguintes à transmissão ou à
data em que a isenção ficou sem efeito, sem prejuízo do disposto nos parágrafos seguintes, e quanto
a restante, no art.º 46º da Lei Geral Tributária.
Este prazo não se refere apenas à caducidade, pois não faria sentido a AF ter o direito de liquidar
o tributo nos oito anos seguintes à data em que a isenção ficou sem efeito, se a obrigação estivesse
prescrita...
Portanto, quer por força das regras gerais, quer por imposição de norma especial, o termo inicial
do prazo prescricional iniciou-se apenas em 17/11/2002.
A citação em 11/9/2008 interrompeu a prescrição (Art.º 49/1 LGT), que se suspende enquanto
não passar em julgado que puser termo ao processo (Art.º 49/4 LGT).
lV DECISÃO.
Termos em que julgo improcedente a oposição.”
DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir é a de saber se ocorre ou não a prescrição do tributo liquidado, mas importa
uma decisão prévia sobre uma questão que se coloca a montante e que consiste em determinar qual é o
termo inicial de contagem do prazo de prescrição. Isto é se, por atenção aos factos fixados no probatório,
só começa a correr com a verificação da condição resolutiva ou se ao invés começa logo a correr com
a aquisição da propriedade, que constitui o facto tributário.
A dívida em causa, reporta-se a sisa relativa à aquisição de imóvel ocorrida em 16/11/1999, pelo
que o prazo de prescrição é de oito anos, segundo o disposto no art. 48º da LGT, o que não é posto
em causa pelas partes (abre-se aqui um parêntesis para elucidar que o encurtamento do prazo
de prescrição (de 10 para 8 anos) das dívidas por imposto de sisa, não se verificou, como para a
generalidade dos impostos, no dia 1/1/1999 (data da entrada em vigor da LGT), mas apenas em
13/11/1999, data da entrada em vigor do DL n.º 472/99, de 8/11, que adaptou os vários códigos
tributários à Lei Geral Tributária e cujo art. 4º deu nova redacção, designadamente, ao n.º 1 do
art. 180º do CSisa, passando este a dispor que «1. O imposto municipal de sisa e o imposto sobre
as sucessões e doações prescrevem nos termos dos artigos 48º e 49º da lei geral tributária.» (e, aliás,
também em termos de prazo de caducidade aquele mesmo art. 4º alterou a redacção do art. 92º
do CSisa, no sentido de que «Só poderá ser liquidado imposto municipal de sisa ou imposto sobre
sucessões e doações nos oito anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou sem
efeito, sem prejuízo do disposto nos parágrafos seguintes e, quanto ao restante, no artigo 46º da lei
geral tributária»).
A questão, prévia em análise, resume-se, portanto, a saber se o termo inicial desse prazo de
prescrição da dívida (8 anos) é, como pretende a recorrente, o dia 16/11/1999, data da escritura de
compra e venda, e se este se completou em 16/11/2007, por entretanto não se ter verificado qualquer
facto suspensivo ou interruptivo da prescrição (tanto a notificação para pagamento do imposto como
a citação para os termos do processo executivo fiscal (e esta tem efeitos interruptivos da prescrição,
nos termos do artº 49º n.º 1 da LGT) ocorreram já em 2008), ou se, como julgou a sentença recorrida,
o termo inicial desse prazo é o dia 17/11/2002, dado que, ocorrendo o incumprimento da obrigação de
revenda após o decurso do prazo de três anos a Administração Fiscal ainda tem o direito de liquidar o
tributo nos oito anos seguintes à data em que a isenção ficou sem efeito (direito concedido pelo artº 99º
n.º 1 do CIMSISSD na redacção introduzida pelo D.L. 472/09 de 08/11) o que não faria sentido se a
obrigação já estivesse prescrita.
Defendendo, a prescrição da obrigação tributária considera o recorrente que o prazo de prescrição
começa a contar desde o dia em que o imóvel foi adquirido recusando a aplicação analógica (com o
disposto no artº 92º do CIMSISSD), que alega, foi efectuada na sentença recorrida na qual se entendeu
que só a partir da verificação do não cumprimento da condição resolutiva de revenda do bem imóvel
no prazo de três anos é que a prescrição se começa a contar uma vez que só a partir daquela data é que
o direito à liquidação podia ser exercido.
Defende, ainda, que não há lacuna na lei pois que em matéria de prescrição de Sisa regulam os
arts 48 e 49º da LGT e que a integração analógica é proibida por lei em direito tributário (nº 4 do artº 11
da LGT).
A primeira questão que se coloca já foi enunciada supra e reitera-se é, pois, a de apurar se o
prazo de prescrição deverá começar a contar-se a partir do início do ano seguinte àquele que tiver
ocorrido o facto tributário ou só a partir da data da constatação do não cumprimento das condições a
que ficou subordinada a concessão da isenção, (prevista no artº 11º do Código do Imposto Municipal
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de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações) ou seja, da não afectação do imóvel aos fins que
justificaram a atribuição da isenção.
Sobre esta questão para alguns autores - tese que se perfilha - (cfr. Diogo Leite de Campos, Aplicação no tempo da taxa da sisa/IMT, in Boletim da Ordem dos Advogados, n.º 28, Setembro/Outubro,
de 2003, pp. 28/29; e Nuno Sá Gomes, Tributação do Património, Lições Proferidas no 1º Curso de
Pós-Graduação em Direito Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade do Porto (2004), Almedina,
2004, pp. 142 a 148). – o facto tributário ocorrerá na data da caducidade da isenção, por ser nessa data
que o legislador entende que o adquirente já não tem intenções de alienar o imóvel e o integrar na sua
esfera patrimonial.
E isto justifica-se, em nosso entender dada a especificidade do imposto.
Não estamos perante uma isenção propriamente dita mas antes perante uma exclusão tributária
condicionada.
Com efeito, tal como acontece no IMT (José Maria Fernandes Pires, ob. cit., pag. 151) a SISA não
sujeitava a imposto um aumento líquido da riqueza de um sujeito passivo, nem a entrada de imóveis no
seu património, mas antes uma manifestação de uma riqueza já existente no património do adquirente,
que se revela no momento da aquisição de imóveis e que se consubstancia nos meios que vão ser mobilizados para financiar essa aquisição.
Ora quando uma empresa adquire um imóvel para uso ou fruição e portanto o afecta ao activo imobilizado, deve pagar SISA, porque essa aquisição é uma manifestação de riqueza sujeita
a imposto.
Do mesmo modo a existência de um imóvel destinado a venda no património de uma empresa
que exerça aquela actividade, não é uma manifestação de riqueza e por isso não deve ser tributada em
SISA desde que, naturalmente, esse imóvel seja mantido no activo permutável.
Assim o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações estatuía para estes prédios um regime de não sujeição – exclusão tributária – durante o período que medeia
entre a sua aquisição e a revenda
E porque se trata de uma não sujeição, o facto tributário ocorrerá na data da caducidade da “isenção” ou melhor da exclusão, por ser nessa data que o legislador entende que o adquirente já não tem
intenções de alienar o imóvel e o integra na sua esfera patrimonial.”)
Não impressiona também o argumento (ínsito no ac. do Pleno desta Secção do STA, de
24/2/2010, rec. n.º 0873/09 o qual tratou questão algo diferente da tratada nestes autos pois estavam
em causa benefícios fiscais) de que, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 8º da
LGT, «estão sujeitos ao princípio da legalidade tributária “a liquidação e cobrança dos tributos,
incluindo os prazos de prescrição e de caducidade”», daqui decorrendo que «as características
da prescrição das obrigações tributárias estão sujeitas ao princípio da legalidade tributária de
reserva da lei formal»
Cremos que este princípio não tem o mesmo alcance em ambos os números do artº 8º da LGT.
Há certas matérias que são da competência legislativa reservada da Assembleia da república
(reserva absoluta): a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes, crimes
fiscais e regime das contra-ordenação – artº 103º, n.º 2 da Constituição da República
Fora destes domínios em matéria tributária não há qualquer reserva de competência legislativa
imposta, e, por isso, o governo, poderá, em principio legislar sobre elas – Diogo Leite de Campos,
Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 4ª edição, pag.
104-105
Destaca-se ainda que, como bem nota o Ministério Público no Supremo Tribunal Administrativo, a isenção impede a eficácia constitutiva do facto tributário, obstando à produção dos
seus efeitos jurídicos, consubstanciados no nascimento da obrigação tributária. A lei confere
relevância à data da cessação da isenção como início do prazo para liquidação da Sisa artº 92
nº1 do CIMSISSD, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 472/09, de 8 de Novembro, que estipula que: só poderá ser liquidado imposto municipal de sisa ou imposto sobre
sucessões e doações nos oito anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou
sem efeito, sem prejuízo do disposto nos parágrafos seguintes, e quanto ao restante, no art.º 46º
da Lei Geral Tributária.
A nosso ver este prazo não se refere apenas à caducidade, pois não faria sentido a AF ter o direito
de liquidar o tributo nos oito anos seguintes à data em que a isenção ficou sem efeito, se a obrigação
estivesse prescrita.
Julgamos terem seguido esta linha de entendimento desde logo os seguintes acórdãos deste
STA tirados nos recursos 383/10;174/11e 888/11 respectivamente em 22/09/2010;06/06/2011 e
09/05/2012
Não obstante, existe jurisprudência divergente deste Supremo Tribunal sobre a mesma
questão.

3684
Com efeito, ficou consignado no Acórdão de 6/6/2011, proc. n.º 0174/2011, que “Enquanto
não for possível à AT liquidar o tributo, não poderá ter início o prazo de prescrição, pois este
só começa a correr quando o direito puder ser exercido, nos termos do disposto no artigo 306º
do CC” (Cfr. Jurisprudência reiterada, entre outros, nos Acórdãos, de 26/5/2010, recurso
n.º 211/10 e de 22/9/2010, recurso n.º 383/10.). Por sua vez, no Acórdão de 26/10/2011, proc.
n.º 0354/11, seguindo jurisprudência vazada no já referido Acórdão do Pleno da Secção do
Contencioso Tributário de 24/2/2010, proc n.º 0873/09, ponderou -se que o prazo de prescrição
conta -se, salvo disposto em lei especial, nos impostos de obrigação única, a partir da data em
que o facto tributário ocorreu (nº 1 do art. 48º da LGT) e não a partir da data da declaração da
revogação da isenção.”
Porém, comungamos da doutrina expressa no Acórdão de 8/6/2011 por se entender que fundando-se a prescrição na inércia do titular do direito, ela deve, logicamente, só começar a correr no momento
em que o direito pode ser exercido (Cfr. VAZ SERRA, “Prescrição e Caducidade”, BMJ, 1961, p
190.). Trata-se, assim, de um princípio geral inerente à própria teleologia intrínseca da prescrição e,
por isso, de aplicação geral, independentemente da sua expressa consagração nas leis gerais tributárias. E, cremos que não se entra pela via de qualquer interpretação analógica. A interpretação do
recorrente é que conduziria a que o direito a exigir o tributo em causa nos autos se extinguisse três
anos antes da data limite que a lei concede à administração Fiscal para exercer o direito à liquidação
o que seria absurdo.
Como se disse no recente acórdão deste STA de 09/05/2012 tirado no recurso n.º 888/11,
“(…)enquanto for dado o destino correcto aos bens em causa não faz sentido que a prescrição
corra conta a Administração Tributária. Por outro lado, a acolher-se tese que fez vencimento no
Pleno, significa que passado o prazo da prescrição estava aberto o caminho para se alterar o
destino dos imóveis, pondo em causa as razões de interesse público que presidiram à atribuição
da isenção (…)”,
Assim, aplicando a jurisprudência mencionada ao caso em apreço, o prazo de prescrição da dívida
exequenda apenas se inicia com a verificação da condição resolutiva de não verificação dos pressupostos
que determinaram a atribuição da isenção, ou seja, como vimos, a partir de 17/11/2002.
Ultrapassada esta questão, vejamos agora se a obrigação tributária se encontra prescrita.
Como refere o Mº Pº no seu parecer e é exacto;
a) o prazo de prescrição da obrigação tributária é de 8 anos (art. 180º CIMSISD redacção do DL
no 472/99,8 Novembro;art.48º nº1 LGT);
b) o prazo de prescrição iniciou-se após a verificação da condição resolutiva da isenção, em 17
Novembro 2002 (aquisição efectuada em 16 Novembro 1999) pelo que o prazo de 8 anos se completaria em 17/11/2010.
c) No entanto a citação ocorrida em 11 de Setembro 2008 interrompeu o prazo de prescrição.
No entanto, esta interrupção não degenerou em suspensão mesmo que patenteiem os presentes autos
que a oposição esteve com conclusão aberta desde 04/02/2009 e só foi movimentada em 17/04/2012
(com a prolação da sentença ora questionada), porquanto a redacção inicial do artº 49º n.º 2 da LGT
foi revogada pela lei 53-A/2006 de 29 de Dezembro.
Temos assim um período de contagem do prazo prescricional que vai de 17/11/2002 até 11/09/2008
e que se computa só em 5 anos 9 meses e 25 dias ou seja, não se completou o prazo de prescrição de
oito anos.
O efeito interruptivo determina a inutilização de todo o prazo de prescrição já decorrido começando a contar-se novo prazo, o que é determinante para a solução do presente recurso. Assim, muito
embora não se tenha demonstrado nos autos a prestação de qualquer garantia, por parte da recorrente
que na sequência da oposição tenha determinado a suspensão da cobrança da dívida o que determinaria
a suspensão até ao trânsito da sentença (afirmação, constante da sentença recorrida, que não podemos
subscrever por falta de demonstração da falada prestação de garantia) temos como certo que a dívida
exequenda ainda não prescreveu.
Neste contexto factual não se verifica a prescrição da obrigação tributária.
A sentença recorrida que assim decidiu tem de ser confirmada com a presente fundamentação
Improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
4- DECISÃO
Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em, negar provimento ao recurso, e em confirmar a sentença recorrida com a presente fundamentação.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa 28 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente
Torrão (Vencido pelas razões que constam do acórdão de 24.02.2010 — Pleno, proferido no Processo
n.º 0873/09, que subscrevi como adjunto. Assim, consideraria prescrita a dívida contando o prazo de
oito anos a partir de 1.01.2000.).
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Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Recurso de Revista Excepcional. Requisitos.
Sumário:
I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não corresponde à introdução generalizada de uma nova instância de recurso, funcionando
apenas “como uma válvula de segurança do sistema”, pelo que só é admissível
se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se
revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso for claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para
reapreciação da questão de saber se, perante os particulares contornos processuais do litígio, a falta de notificação da contestação da FP e do parecer do MP,
antes de ser proferida decisão na 1ª instância, constitui violação do princípio do
contraditório.
III — Está também excluído, no recurso de revista excepcional, o controlo do erro na
apreciação das provas e na fixação dos factos, mesmo que se situe na distribuição
do ónus da prova e nas regras que sobre essa distribuição resultam da Lei Geral
Tributária e do Código Civil, quando a questão colocada não se enquadra na
ressalva contida na parte final do n.º 4 do art.º 151º do CPTA.
Processo n.º 1025/12-30.
Recorrente: Associação Remar Portuguesa — Associação de Reabilitação de Marginais.
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. ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE MARGINAIS, com os demais sinais dos autos, veio interpor recurso de revista excepcional, ao abrigo do
disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte que
negou provimento ao recurso jurisdicional que, por sua vez, interpusera da sentença de improcedência
da reclamação que deduziu contra o acto do órgão da execução fiscal de indeferimento do pedido de
dispensa de prestação de garantia proferido no processo de execução fiscal n.º 18562011010073360.
1.1. As alegações mostram-se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
39. Quanto à questão da nulidade processual, a recorrente reitera, não foi dado, em momento
algum, conhecimento da contestação/resposta da Fazenda Pública.
40. O mesmo acontecendo com a Parecer do MP.
41. Considera o douto Acórdão que as peças processuais referidas não traziam qualquer questão
nova.
42. Porém, a reclamante ficou impedida de realizar o seu juízo e a sua verificação sobre esta
questão em momento anterior à sentença proferida em 1.ª Instância.
43. Tal comportamento, afronta claramente, os princípios processuais básicos, em conformidade
com o que alegou em sede de recurso para o TCA Norte.
44. A interpretação do tribunal a quo, enquadrando a presente situação como manifesta desnecessidade, por se tratar de questão simples e incontroversa, em conformidade com o acórdão do STA de
03/03/2010 no processo n.º 063/10, não pode merecer a concordância da reclamante aqui recorrente.
45. Como bem se retira de todo este processo, a questão está longe de ser simples e incontroversa.
46. E são estes dois adjectivos, simples e incontroverso, que têm de se revelar na presente situação
de forma a se concluir pela “manifesta desnecessidade”.
47. Tal não sucede.
48. Mais, considerar que a Fazenda Pública e MP nada acrescentaram não torna a questão simples
e incontroversa.
49. Ainda que se considerasse não existir questões novas trazidas ora pela Fazenda ora pelo MP,
a redacção do acórdão STA de 03/03/2010 no processo n.º 063/10 em nada se coaduna com a questão
da aludida novidade de questões a juízo.
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50. O que importa, na verdade, é obedecer aos princípios processuais, por forma, a garantir o
princípio da legalidade.
51. Mais, o conhecimento das posições contrárias é indispensável não apenas por aquilo que a
parte alega mas muito mais porque aquilo que não alega ou omite.
52. Entende o Acórdão do TCA Norte que aquilo a recorrente pretende é não ter de realizar
prova, último parágrafo folhas 6 da sentença (sobre a inexistência de bens e irresponsabilidade pela
inexistência de bens).
53. Não é verdade. A recorrente entende haver realizado prova quando, em cumprimento do
artigo 74º n.º 2 da LGT, indica com precisão os factos e as bases de dados da AT onde se encontram
os necessários elementos de prova.
54. Pelo que a questão, embora se reconduza a uma semelhança prática, não é nem conceptualmente igual nem tão pouco a actuação seria igual pois existe, ainda assim o ónus da requerente realizar
a especificação e correcta identificação dos elementos que pretende ver provados.
55. Não se confunda então, dizendo que a recorrente se isentou de realizar prova por esses elementos estarem na posse da AT.
56. A recorrente realizou prova, uma vez que identificou os factos que pretendida ver provados,
inexistência de bens imóveis, móveis, créditos, etc., tudo ao alcance nas bases de dados também elas
especificadas pela recorrente, SIGIMI, CEAP, SIPA e outras que gerem o Imposto de circulação;
57. Identificou as bases de dados SIGIMI (Relativo ao Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis), para demonstrar a sua irresponsabilidade na ausência de outros bens penhoráveis
para garantia.
58. Obviamente não poderia auferir salários ou pensões.
59. Conjugando esta situação com a benevolência que deverá assistir à realização de prova de
facto negativo, conforme jurisprudência comummente aceite, qualquer despacho do órgão de execução
fiscal que não considere a motivação que vem sendo aduzida, estará ferido de legalidade, ainda para
mais quando nem outros elementos de prova pediu se assim o entendia conveniente.
60. Quanto ao prejuízo irreparável igualmente discorda a recorrente da posição do tribunal a quo
e do douto Acórdão.
61. Este tribunal interpreta o artigo 52 n.º 4 da LGT no sentido que o prejuízo irreparável deve
ser aferido pelos efeitos causados a si mesmo e não a terceiros.
62. A alegação em recurso interposto para o TCA Norte, sobre o prejuízo irreparável, não se refere
unicamente ao prejuízo causado e vital a esses indivíduos.
63. A Remar, cujo único objectivo de existência, é a ajuda social e filantrópica, conforme estatutos
associativos, quando estiver impedida de o fazer, então equivalerá à sua inutilidade como entidade por
perda do seu objecto.
64. Esta inutilidade nunca seria breve, mas ainda que o fosse, resultaria num descrédito perante
os indivíduos carenciados e outros elementos da sociedade que com ela trabalham.
65. Os parcos recursos bancários servem unicamente para pagamento de rendas, pagamento de
água, luz, telefone e outros, cujo objectivo é manter viva instituição.
66. Com o não pagamento de rendas as consequências são do conhecimento do Tribunal e, incontornavelmente, afectariam acima de tudo a Remar pois é essa a razão da sua existência.
67. Consequentemente, afectaria todos os indivíduos em recuperação recolhidos nos seus estabelecimentos.
68. E a avaliação pecuniária para eventual processo de indemnização revela-se impossível.
69. Assim como é impossível a avaliação quantitativa dos efeitos psicológicos da cessação da ajuda
quer aos ajudados quer aquelas pessoas que procedem com carácter continuado a donativos à Remar.
70. Para já não falar dos mencionados prejuízos, de suma importância na imagem da Remar como
instituição de apoio presente e incondicional.
71. Que inevitavelmente levaria à sua extinção, com as inevitáveis consequências para o próprio
Estado, que quer queiramos ou não, está aliviado de tal obrigação.
1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público pronunciou-se no sentido da admissibilidade do
recurso por, no seu entender, se verificarem os pressupostos previstos no art. 150º do CPTA, atenta a
relevância jurídica e social das questões colocadas.
1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível
no âmbito do contencioso tributário.
2. Segundo o disposto no 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
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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 n.º 5 do referido
preceito legal.
Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA 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. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste
recurso, frisando que ele constitui uma “válvula de segurança do sistema” que só deve ser accionada
nesses estritos e precisos termos.
Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria,
e que aqui nos dispensamos de enumerar, o preenchimento do conceito indeterminado de relevância
jurídica fundamental verificar-se-á, designadamente, quando a questão a apreciar seja de elevada complexidade ou, pelo menos, de complexidade jurídica superior ao comum, seja por força da dificuldade
das operações exegéticas a efectuar, de um enquadramento normativo especialmente intricado ou da
necessidade de concatenação de diversos regimes legais e institutos jurídicos, ou quando o tratamento
da matéria tem suscitado dúvidas sérias quer ao nível da jurisprudência quer ao nível da doutrina.
Já relevância social fundamental verificar-se-á quando a situação apresente contornos indiciadores de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos, ou esteja
em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.
Por outro lado, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há-de resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente
necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de
forma pouco consistente ou contraditória - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
Em suma, a intervenção do STA no âmbito de um recurso excepcional de revista só pode considerar-se justificada em matérias de assinalável relevância e complexidade, sob pena de se desvirtuarem os
fins tidos em vista pelo legislador com esse recurso.
No caso vertente, colocam-se duas questões: a de saber se falta de notificação da contestação da
FP e do parecer do MP, antes de ser proferida a decisão da 1ª instância, constitui violação do princípio
do contraditório, e a questão de saber se os elementos constantes de bases de dados, identificadas pela
Recorrente, e na posse da FP, bem como a sua natureza de IPSS, com fins humanitários, constituem
prova suficiente dos pressupostos da dispensa de prestação de garantia, nos termos do art. 52º, n.º 4,
da LGT - designadamente no que tange à sua falta de meios económicos, ausência de culpa e prejuízo
irreparável - considerando, além do mais, a dificuldade de produção de prova de facto negativo.
Quanto à primeira questão, o acórdão recorrido, alicerçando-se na jurisprudência contida no
acórdão proferido pelo STA em 3/03/2010, no processo n.º 63/10, concluiu que não ocorreu violação
do princípio do contraditório, com os contornos definidos no art.º 3.º do CPC, pois, sendo a questão
simples e incontroversa, «(...) não se descortina ali qualquer questão nova, de facto ou de direito.
A representante da Fazenda Pública limitou-se a analisar a argumentação vertida na petição inicial
e a concluir que não poderia ter sido outra a decisão a proferir, face ao seu teor. E o Magistrado do
Ministério Público, junto do tribunal recorrido, repisou os pressupostos da dispensa de garantia já
anunciados na douta petição inicial, para concluir que não estavam reunidos no caso concreto.».
Insurge-se a Recorrente contra o assim decidido, insistindo na violação do princípio do contraditório
por lhe ter sido vedado realizar o seu próprio juízo sobre a matéria em discussão na reclamação antes
de ser proferida a sentença da 1ª instância, e advogando que a questão não se reveste da simplicidade e
incontrovérsia referidas no acórdão recorrido, por, além do mais, no seu entender, a situação ser diversa
daquela que consta do citado acórdão do STA.
Todavia, e salvo o devido respeito, não é possível afirmar que o Acórdão recorrido tenha tratado
a questão de forma pouco consistente ou contraditória, nem se surpreende nele um erro crasso, grosseiro ou insustentável, pois a tese acolhida e explanada é uma das soluções juridicamente plausíveis,
situando-se na zona de discussão possível sobre a matéria em causa, não se podendo, por isso, ancorar
a admissão do recurso numa hipotética necessidade de melhor aplicação do direito.
Por outro lado, tendo presente o efectivamente decidido nesse Acórdão, temos que a aludida
questão jurídica, relativa à interpretação e aplicação ao caso concreto do princípio do contraditório e da
norma contida no art.º 3.º do CPC, não se apresenta como particularmente complexa, não demandando
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a sua resolução a realização de operações exegéticas de acentuada dificuldade, o que tudo nos leva a
concluir no sentido de que tal questão não se reveste de especial relevância jurídica.
E também se não vislumbra uma relevância social fundamental ou, sequer, uma previsível projecção para além do processo e do litígio, na medida em que perante a decisão, proferida em face dos
precisos contornos processuais desenhados nos autos, não se pode afirmar que a questão analisada
e decidida tenha especial capacidade de repercussão social e que a utilidade da decisão extravasa os
limites do caso concreto e o interesse das partes envolvidas no litígio.
No que concerne à segunda questão, relativa à verificação e prova dos pressupostos de aplicação
do art. 52º, n.º 4, da LGT no caso concreto, entendeu-se no acórdão recorrido que «(...) os imóveis não
são os únicos bens susceptíveis de penhora e que podem ser oferecidos em garantia. E a RECORRENTE
nunca se prestou a identificar e valorizar os demais bens ou valores de que dispõe, nomeadamente
bens móveis ou os depósitos bancários a que alude no ponto 7 do seu douto requerimento de fls. 164
e seguintes. Sendo que a informação privilegiada sobre a sua existência e valor não tem que estar na
disposição na administração tributária, nem resulta dos autos que esteja. Aliás, nos autos nunca foi
prestada qualquer informação sobre a insuficiência do património da executada. (…)
Quanto ao prejuízo irreparável, o que a ora Recorrente alega é que a penhora de bens causa
prejuízo irreparável às pessoas e famílias que não sejam ajudadas através dos seus fundos (vd. Conclusão - 49 -). No entanto, e não sendo o tribunal indiferente aos meritórios objectivos das associações
que de dediquem a ajudar os mais necessitados, não foi esse o prejuízo que o legislador pretendeu
acautelar no artigo 52º, n.º 4, da Lei Geral Tributária. Como resulta do texto legal, os prejuízos irreparáveis que por aqui se previnem são os que a prestação da garantia cause ao próprio executado
(«… lhe causar…»).
Por outro lado, também não são todos os prejuízos potencialmente irreparáveis e que possam
decorrer da prestação da garantia que relevam por esta via. É também requerido que sejam uma consequência direta ou necessária da prestação da garantia. De fora ficam os prejuízos eventuais que lhe
possam ser imputados. Porque o legislador não relevou os prejuízos que prestação possa causar, mas
os prejuízos que a prestação efetivamente causa.».
Insiste, contudo, a Recorrente, que se deveriam ter julgado como provados aqueles requisitos, na
medida em que identificou os factos que pretendida ver provados – a inexistência de bens imóveis e a
sua irresponsabilidade por essa inexistência -, os quais integrariam a bases de dados que identificou,
razão por que esses elementos estariam na posse da Administração Tributária. Mais considera que,
sendo pública a sua actividade como IPSS, o prejuízo invocado constitui um facto notório que deveria
ter sido dado como verificado, pois, dedicando-se à ajuda social e filantrópica, do prejuízo causado aos
beneficiários da sua actividade resultará a própria extinção desta Associação e o inerente acréscimo de
responsabilidades sociais para o Estado.
Todavia, as questões que a Recorrente coloca têm natureza casuística e dependem, além do mais,
da análise dos elementos de prova e da relevância e valor probatório que lhes foi dado pelo Julgador para
efeitos de apreciação da questão (de facto) de saber se eles permitem ou não julgar como verificados os
pressupostos da dispensa de prestação de garantia nos termos do art. 52º, n.º 4, da LGT – designadamente
no que tange à falta de meios económicos, ausência de culpa e prejuízo irreparável.
Ora, segundo o preceituado no artigo 150º, n.º 3 e 4, do CPTA, «3 - Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue
adequado» e «4 - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não
pode ser objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova». O que
significa que as regras da prova e distribuição pelas partes do ónus probatório dos factos são questões
simultaneamente de facto e de direito, estando sujeitos, dada essa matriz de facto, a um regime próprio
quanto à reapreciação em matéria de recurso de revista, como recurso destinado ao controlo exclusivo
da aplicação do direito.
Pelo que está excluído, no recurso de revista excepcional, o controlo do erro na apreciação das
provas e na fixação dos factos, mesmo que se situe na distribuição do ónus da prova e nas regras que
sobre essa distribuição resultam da Lei Geral Tributária e do Código Civil, ficando apenas ressalvado
o controlo quando esteja em causa uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova,
ou que fixe a força de determinado meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a
situação discutida nos autos, a questão proposta não pode ser objecto de apreciação no recurso excepcional de revista.
Além de que, nas questões decididas pelo TCA com fundamento em matéria de facto que compromete inexoravelmente a análise das questões de direito e o sentido da decisão, está ultrapassado o
interesse na discussão das questões jurídicas intrinsecamente ligadas àquela matéria de facto. A existir
erro de julgamento, tal erro não se reporta ao quadro legal da dispensa de garantia contido no art.º 52º
da LGT, mas à sua prova, pelo que não se trata de questão de direito com relevância que ultrapasse a
fronteira da controvérsia particular destes autos.
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Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA,
em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Tempestividade da impugnação. Nulidade. Anulabilidade.
Sumário:
A intempestividade do meio impugnatório utilizado implica a não pronúncia do tribunal
relativamente ao mérito das questões suscitadas na respectiva petição inicial, ainda
que de conhecimento oficioso.
Processo n.º 1038/12-30.
Recorrente: Inspirationtime — Indústria Têxtil Unipessoal, 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. Inspirationtime Indústria Têxtil, Unipessoal, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre do
despacho que, proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, lhe indeferiu liminarmente, por
intempestividade, a petição inicial relativa a impugnação judicial deduzida contra liquidações adicionais
de IVA e respectivos juros, relativas ao ano de 2010, no montante global de € 75 238,35.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. A aqui impugnante apresentou impugnação judicial do acto de liquidação adicional de IVA e
dividiu os seus pedidos em dois capítulos, a saber: “I - Da Inconstitucionalidade e Ilegalidade das Liquidações por Falta de Fundamentação”; e “II - Da Impugnação Propriamente dita: Errónea Qualificação
e quantificação do facto tributário”.
II. Acontece que o tribunal “a quo”, rejeitou liminarmente a petição de impugnação por intempestiva.
III. Porém entendemos que o tribunal “a quo” decidiu mal por não ter-se pronunciado, autonomamente, pelo capítulo I da impugnação.
IV. Naquele capítulo I, a impugnante, aqui recorrente, pretende que o acto de liquidação adicional
de IVA seja declarado inválido por falta de fundamentação.
V. Para tanto alegou as normas Constitucionais e Legais que suportavam a sua tese, isto é, o
artigo 268º da CRP e artigo 77º da LGT.
VI. Tal invalidade, a verificar-se geraria a nulidade do acto, nos termos dos artigos 153º, n.º l e 2
do CPA, e, através da interpretação enunciativa, extensiva e analógica, do 294º do CC.
VII. A invalidade suscitada na petição de impugnação é especialmente grave porque violadora de
direitos fundamentais - nomeadamente o artigo 37º da CRP, artigo este incluído no capítulo I, Título
II, da CRP, intitulado Direito Liberdades e Garantias - logo a sanção só poder ser a nulidade, dado que
a nulidade é a forma mais grave da invalidade.
VIII. Ora, nos termos do artigo 102º, n.º 3 do CPPT, quando o fundamento da impugnação fiscal for
a nulidade - o que é o caso do capítulo I da petição de impugnação — esta pode ser arguida a todo o tempo.
IX. De facto, na petição de impugnação judicial, na conclusão do capítulo, apesar de ser expresso
que a impugnante pretende ver declarada a invalidade do acto, por erro de escrita, a impugnante qualificou tal invalidade com o termo de “devem ser anulados os actos de liquidação” quando na verdade,
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deveria ter escrito “nulidade dos actos”. Na mesma senda, no pedido final, o erro material repete-se,
onde se escreveu “serem anuladas”, quando na verdade se queria escrever “declaradas nulas”.
X. Ora, nos termos do artigo 249º do Código Civil, os erros de escrita, relevado no próprio contexto
da declaração dá o direito à rectificação, pelo que onde se lê “anulabilidade” dever-se-á ler “nulidade”.
XI. Desta forma a invalidade alegada pela impugnante não deveria ter sido julgado intempestiva,
uma vez que a mesma pode ser alegada a todo o tempo.
XII. O que deveria ter feito o tribunal “a quo” - na nossa tese, salvo o devido respeito por opinião
contrária -, era apreciado o pedido do capítulo I e julgar, consoante a sua convicção e tese, se o acto
estava ferido de invalidade ou não, e só depois, se a alegação era tempestiva ou não;
XIII. Ao não decidir desta forma, o tribunal “a quo” cometeu uma nulidade por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 668º, n.º l, alínea d) do Código de Processo Civil e 125º, n.º l do CPPT,
nulidade essa que deve ser declarada pelo Tribunal “ad quem” e, consequentemente, ser revogado o
despacho que rejeitou a petição de impugnação por outro que aprecie a invalidade suscitada.
Termina pedindo que o despacho que rejeitou liminarmente a petição inicial de impugnação seja
declarado nulo por omissão de pronúncia nos termos do art. 668º, n.º l, alínea d) do CPC e 125º, n.º l
do CPPT, e substituído por outro que aprecie a invalidade (nulidade) suscitada.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, nos termos seguintes, além
do mais:
«1. Sufragamos a fundamentação do despacho complementar proferido pelo juiz relator em
26.06.2012, sobre a inverificação da nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia (art. 670º
n.º l CPC; fls. 108/113).
2. No domínio do direito administrativo (do qual o direito tributário constitui área especial) rege
o princípio geral da anulabilidade, só sendo feridos de nulidade os actos administrativos a que falte
qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade
(arts. 133º n.º l e 135º CPA).
O vício de falta de fundamentação imputado ao acto tributário de liquidação não configura nulidade,
na medida em que não viola o conteúdo essencial de um direito fundamental mas apenas o princípio
da legalidade tributária (art. 133º n.º 2 alínea d) CPA; acórdãos STA Plenário 30.05.2001 processo
n.º 22251/ Pleno SCT 7.07.2004, processo n.º 564/02, 18.05.2005 processo n.º 1178/04, 22.06.2005
processo n.º 1259/04/ SCT 2.11.2005 processo n.º 361/05, 18.01.2006 processo n.º 680/05, 8.02.2006
processo n.º 810/05; 8.03.2006 processo n.º 1254/05; 29.10.2008 processo n.º 458/08, 13.05.2009
processo n.º 264/09. 25.11.2009 processo n.º 761/09).
Em consequência o vício deve ser arguido como fundamento de impugnação judicial deduzida
nos prazos legais (art. 102º nºs 1 e 2 CPPT).
No caso de a impugnação judicial não ser precedida de decisão de indeferimento de reclamação
graciosa deve ser deduzida no prazo de 90 dias, contados a partir do termo do prazo para pagamento
voluntário da prestação tributária (art. 102º n.º l alínea a) CPPT).
O prazo é contínuo, sem suspensão no período de férias judiciais, ou possibilidade de prática do
acto nos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo, por inaplicabilidade do regime dos
arts. 144º n.º l e 145º n.º 5 CPC (cf. neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de
Processo Tributário, anotado e comentado, Volume I, 6ª edição, 2011, p. 276).
O prazo para dedução de impugnação judicial é peremptório e de caducidade, tendo o seu decurso
como consequência a extinção do direito de praticar o acto (arts. 298º n.º 2 e 333º n.º l CCivil; art. 145º
n.º 3 CPC); a inobservância do prazo configura excepção peremptória, determinante da absolvição do
pedido (art. 493º n.º 3 CPC/art. 2º alínea e) CPPT).
3. Da aplicação das considerações antecedentes ao caso concreto resulta a intempestividade da
petição de impugnação judicial, em consequência de:
a) termo do prazo para pagamento voluntário da prestação tributária em 31.10.2011
b) apresentação da impugnação judicial em 14.02.2012.
CONCLUSÃO: O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. O despacho recorrido é de teor seguinte:
«Vem a impugnante deduzir impugnação judicial das liquidações nºs. 11116287, 11116288,
11116289, 11116290,11116291 e 11116292.
Notificada para o efeito, veio a fls. 52 dos autos a impugnante juntar comprovativo da notificação
das liquidações sobreditas, constando das mesmas a indicação expressa do termo do prazo de pagamento
voluntário no dia 31.10.2011 (cfr. fls. 53-58 dos autos).
Consta dos autos a indicação de que a presente impugnação deu entrada no Serviço de Finanças
de Guimarães - 2 no dia 14.02.2012 (cfr. carimbo aposto na petição inicial, a fls. 4 dos autos).
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Por outro lado, consta dos autos a indicação de liquidação de taxa de justiça por parte da ora
impugnante, com multa, no dia 31.01.2012 (cfr. fls. 17 e 18 dos autos).
Nos termos da alínea a) do n.º l do artigo 102º do Código de Procedimento e Processo Tributário,
o prazo de dedução da impugnação judicial é de 90 dias contados do termo do prazo para pagamento
voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao sujeito passivo.
E tal prazo é um prazo substantivo, contando-se nos termos previstos no artigo 279º do Código
Civil Português — cfr. n.º l do artigo 20º do Código de Procedimento e Processo Tributário. Pelo que o
prazo se tem de entender por contínuo, não se suspendendo no período de férias judiciais, e não lhe sendo
aplicável o regime dos nºs. 5 e 6 do artigo 144º do Código de Processo Civil. Hoc sensu, vide JORGE
LOPES DE SOUSA, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado e Comentado,
volume I, 6ª edição, 2011, Áreas Editora, pág. 276, e Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo,
de 04.07.2001, proferido no processo n.º 025789, integralmente disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
Aplicando assim as regras constantes do artigo 279º do Código Civil, ex vi n.º l do artigo 20º do
Código de Procedimento e Processo Tributário, consideram-se fixados os termos inicial e final do prazo
para a dedução da presente impugnação nos dias 01.11.2011 e 29.01.2012 (terça-feira), respectivamente.
Ora, mesmo atendendo ao facto de a ora impugnante ter liquidado e pago a multa a que alude o n.º 5
do artigo 144º do Código de Processo Civil no dia 31.01.2012 (circunstância que jamais lhe poderia
aproveitar, porquanto tal regime não é aplicável ao prazo em apreço, como se viu adrede), é apodíctico
ter o direito de acção em apreço sido exercido para lá do termo legalmente admitido.
O prazo de dedução do pedido de impugnação judicial é um prazo de caducidade, peremptório,
e de conhecimento oficioso (artigos 298º, n.º 2, 330º, n.º 1, e 333º, n.º 1, todos do Código Civil Português), e consubstancia excepção peremptória, de tipo impeditivo do exercício do respectivo direito
[artigos 493º, n.º 3 e 496º do Código de Processo Civil, aqui aplicável ex vi alínea e) do artigo 2º do
Código de Procedimento e Processo Tributário].
Em face do exposto, decide este Tribunal rejeitar liminarmente, por intempestividade, a petição
inicial, a qual deverá ser desentranhada e devolvida à apresentante. (…)»
2.2. Posteriormente, em face da interposição do presente recurso e verificando que vem imputada
ao despacho recorrido a nulidade, por omissão de pronúncia, o sr. Juiz proferiu o despacho (fls. 108 a
113) a que se refere o n.º 1 do art. 670º do CPC, no qual sustenta aprofundadamente a decisão e julga
nada haver a suprir, considerando, ainda, que este despacho ficará como complemento e parte integrante
da decisão recorrida, nos termos e para os efeitos do disposto na parte final daquele normativo.
3.1. A recorrente sustenta que o despacho recorrido incorre em nulidade, por omissão de pronúncia,
nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC e do n.º 1 do art. 125º do CPPT, alegando, para
tanto e em síntese, o seguinte:
― Tendo invocado na petição inicial da impugnação, quer a inconstitucionalidade e ilegalidade das
liquidações por falta de fundamentação, quer a ilegalidade por errónea qualificação e quantificação do
facto tributário, o despacho recorrido decidiu mal por não se ter pronunciado, autonomamente, quanto à
falta de fundamentação da liquidação, pois que tendo a impugnante invocado as normas constitucionais
e legais que suportavam a sua tese (o art. 268º da CRP e o art. 77º da LGT), tal invalidade, a verificar-se, geraria a nulidade do acto, nos termos dos arts. 153º, n.º 1 e 2 do CPA, e, através da interpretação
enunciativa, extensiva e analógica, do 294º do CCivil.
― Essa invalidade suscitada na petição é especialmente grave porque violadora de direitos fundamentais - nomeadamente o art. 37º da CRP, e, por isso, a respectiva sanção só poder ser a nulidade.
― Ora, nos termos do art. 102º, n.º 3 do CPPT, quando o fundamento da impugnação fiscal for a
nulidade (o que é o caso, nesta parte da impugnação) esta pode ser arguida a todo o tempo (sendo que
apesar de na PI a impugnante exarar que pretende ver declarada a invalidade do acto, há aqui em erro de
escrita - art. 249º do CCivil: a impugnante qualificou tal invalidade com o termo de “devem ser anulados
os actos de liquidação” quando na verdade, deveria ter escrito “nulidade dos actos” e, no pedido final,
o erro material repete-se: onde se escreveu “serem anuladas”, queria escrever-se “declaradas nulas”).
― A invalidade alegada não deveria ter sido julgada intempestiva, uma vez que pode ser alegada
a todo o tempo. O tribunal “a quo” deveria ter apreciado este pedido e julgar se o acto estava ferido de
invalidade ou não, e só depois, se a impugnação era tempestiva.
3.2. A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se o despacho recorrido sofre
de tal nulidade.
Vejamos.
4.1. Refira-se, antes de mais, que, por força do preceituado no n.º 3 do art. 660º do CPC, o regime
da nulidade ora invocada também se aplica ao despacho recorrido.
E, como se viu, a recorrente entende que tal nulidade (por omissão de pronúncia) ocorre porque
o despacho recorrido (indeferimento liminar da impugnação, por caducidade do direito de acção)
apenas se debruçou sobre o pedido ínsito no capítulo II da PI (ilegalidade por errónea qualificação e
quantificação do facto tributário), e não já sobre o pedido ínsito no capítulo I (falta de fundamentação
das liquidações).
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É que, na tese da recorrente, tendo ela invocado, em sede de falta de fundamentação das liquidações impugnadas, a violação do n.º 4 do art. 268º da CRP e do art. 77º da LGT, então está invocado,
quanto a esta matéria, o vício de nulidade, previsto no art. 133º do CPA.
Não é, porém, de acolher este entendimento.
Na verdade, conforme se constata da Petição Inicial da presente impugnação, a recorrente expressa
que pretende deduzir impugnação judicial, e termina formulando o pedido seguinte: «Termos em que
deverá ser julgada provada e procedente a presente impugnação, e por via disso, serem anuladas as
liquidações adicionais realizadas pelo Serviço de Finanças de Guimarães 2, referente ao imposto sobre
o valor acrescentado (IVA), bem como os respectivos juros».
Além disso, constata-se, ainda, que invocando como fundamentos da impugnação, quer a «Inconstitucionalidade e Ilegalidade das liquidações por Falta de Fundamentação», quer a «Errónea qualificação
e quantificação do facto tributário», conclui, em relação a qualquer destes fundamentos, pelo pedido
de anulação das liquidações; nomeadamente, no que se refere ao fundamento substanciado na alegada
falta de fundamentação, pede que sejam «anulados os actos das liquidações adicionais de IVA, por
incorrerem no vício de forma, por falta de fundamentação, violadores da Constituição da Republica
Portuguesa e da lei».
Ora, como pondera o sr. Juiz, no despacho de sustentação, «a causa de pedir, envolvida pelo
princípio da substanciação, é integrada pelos factos jurídicos de que procede a pretensão deduzida em
juízo, com eles se formando o objecto do processo, e, decorrentemente, o caso julgado», sendo que a
impugnante «nunca suscitou a nulidade do acto de liquidação, mesmo quando reportada à invocada
falta de fundamentação.»
Assim, independentemente do desvalor (nulidade ou anulabilidade) que, em sede de eventual
decisão de mérito, pudesse vir a ser considerado relativamente ao invocado vício de falta de fundamentação, não estava prejudicada ou vedada a apreciação, em abstracto e em sede liminar, da questão
atinente à nulidade/anulabilidade relacionada com a invocação da falta de fundamentação, para aferir
da tempestividade da impugnação (rectius, da caducidade do direito de impugnação), por reporte aos
concretos fundamentos invocados, sendo certo que o juiz não está sujeito às alegações das partes no
tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (art. 664º do CPC).
É que, apesar de a obrigatoriedade de fundamentação dos actos administrativos que afectem direitos ou interesse legalmente protegidos dos cidadãos se encontrar plasmada, desde logo, no n.º 3 do
art. 268º da CRP, não é certo que, contrariamente ao sustentado pela recorrente, a sanção jurídica para
a inobservância deste comando legal seja a nulidade do acto.
4.2. Com efeito, nos termos do disposto no art. 99º do CPPT, constitui fundamento de impugnação
qualquer ilegalidade, constituindo ilegalidade e, consequentemente vício do acto administrativo ou
acto tributário, qualquer ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis, que poderá envolver a
anulabilidade, a nulidade ou a inexistência.
Por sua vez, o art. 102º do mesmo Código estabelece que a impugnação judicial é apresentada no
prazo de 90 dias contados a partir dos factos indicados nas várias alíneas do seu n.º 1, bem como nos
prazos indicados nos seus nºs. 2 e 4, embora possa ser deduzida a todo o tempo, se o fundamento for
a nulidade (nº 3 do mesmo artigo).
Porém, não fornecendo a LGT ou o CPPT qualquer noção do que sejam actos tributários nulos,
impõe-se recorrer ao que dispõe nesta matéria (actos administrativos nulos) o CPA, subsidiariamente
aplicável por força do disposto nos arts. 2º, alínea d) do CPPT e 2º, alínea c) da LGT.
E nos termos do art. 133º do CPA «são nulos os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais
ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade».
Os vícios do acto impugnado (1) são, portanto, em regra, fundamento da sua anulabilidade, só
implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto
ou quando houver lei que expressamente preveja esta forma de invalidade (cfr. arts. 133º, n.º 1, e 135º
do CPA), sendo, ainda, admissível o vício da inexistência jurídica, a que se alude nos arts. 124º, 137º
e 139º, todos do mesmo CPA. (2)
Optou-se, ali, por um regime misto na previsão dos vícios que conduzem à nulidade do acto
administrativo: admitiu-se o critério da nulidade por natureza (princípio da cláusula geral), mas, por
outro lado, combinou-se este critério com o da enumeração exemplificativa - a chamada nulidade por
determinação da lei.
Como ensinam Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha (3) «a nulidade constitui o regime de excepção, ao passo que a anulabilidade é o regime-regra. É o que se depreende do disposto no artigo 135º
do CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos administrativos praticados com ofensa dos princípios
ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.”
(...) A anulabilidade constitui uma forma de invalidade do acto administrativo que se reconduz à
violação de uma regra ou de um princípio jurídico de natureza formal (de competência, de forma ou de
trâmite) ou substantiva. No primeiro grupo, incluem-se: (a) a violação de regras relativas à competência do
autor do acto, quando não envolvam as situações extremas de falta de atribuições, geradoras de nulidade
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(incompetência relativa); (b) vícios de forma, que poderão consistir na preterição de formalidades no
âmbito do procedimento administrativo (arts. 54º e segs. do CPA), na omissão ou deficiência respeitante
à forma do acto (art. 120º do CPA), desde que não se reconduza à carência absoluta da forma legal, ou na
omissão ou deficiência atinente à Enunciação do objecto e dos elementos do acto (art. 123º do CPA)».
Em suma, serão, pois, nulos os actos tributários a que falte algum dos seus elementos essenciais
(elementos essenciais dos actos tributários serão aqueles que sejam necessários para assegurar a sua
exequibilidade) e os actos indicados no n.º 2 do art. 133º do CPA, entre os quais constam os que ofendam
o conteúdo essencial de um direito fundamental e os que ofendam os casos julgados.
Ora, se por um lado, é jurisprudência aceite a de que os actos tributários praticados com violação
do princípio constitucional da legalidade são anuláveis (e não nulos) - cfr. o ac. do Plenário do STA, de
30/5/2001, rec. n.º 22251 e do Pleno desta Secção do STA, de 22/6/2005, rec. n.º 1259/04; bem como os
acs. da Secção do Contencioso Administrativo do STA, de 26/3/2003, rec. n.º 1754/02; de 28/1/2004, rec.
n.º 1709/03; e os acs. desta Secção do STA, de 25/5/2004, rec. n.º 208/04; de 16/11/2005, rec. n.º 736/05;
e de 11/10/2006, rec. n.º 67606, também é certo que podem definir-se os direitos fundamentais como
sendo os que «conferem posições jurídicas subjectivas individuais e permanentes, com a finalidade
principal de proteger a liberdade e a dignidade das pessoas», (4) também, por outro lado, como aponta
o cons. Jorge de Sousa, (5) embora a liquidação ilegal de qualquer imposto acarrete uma ofensa do
direito de propriedade, que é um dos direitos fundamentais, já que estes serão todos os englobados na
Parte I da CRP, que tem a epígrafe «Direitos e deveres fundamentais», pelo que tal qualificação é de
estender aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, incluídos no Título III dessa Parte I, em
que se engloba o direito de propriedade privada (art. 62º), «nem todas as liquidações ilegais se podem
considerar feridas de nulidade, já que a lei expressamente prevê para elas a sanção da anulabilidade,
como se depreende do facto de prever um prazo para a sua impugnação (art. 102º deste Código).
Não é qualquer ofensa de um direito fundamental que a alínea d) do n.º 2 do art. 133º do Código
do Procedimento Administrativo, mas apenas as ofensas do seu conteúdo essencial.
Uma ofensa deste tipo só ocorrerá quando perante ela o direito fundamental afectado fique sem
expressão prática apreciável, o que não é o caso de uma liquidação ilegal, que apenas atinge limitadamente o direito de propriedade dos seus destinatários.
Por outro lado, entre as violações possíveis de direitos por normas tributárias, a sanção mais grave
da nulidade, por razões de proporcionalidade, terá de ser reservada para os actos que representam mais
graves violações dos direitos tributários.»
4.3. Neste contexto, no caso, mesmo o alegado vício de falta de fundamentação, imputado às
liquidações impugnadas, não configuraria nulidade, na medida em que, a verificar-se, não viola o conteúdo essencial de um direito fundamental, mas apenas o princípio da legalidade tributária (art. 133º,
n.º 2, alínea d), do CPA), sendo que, como também refere António Francisco de Sousa (6) por um lado
o conteúdo essencial nem sequer se confunde «com a ideia de ofensa chocante e grave», pois não se
trata «de maior ou menor intensidade e gravidade da ofensa jurídica» e, por outro lado, até mesmo
o direito instrumental só assume a natureza de direito fundamental se o direito dominante for dessa
natureza: «Um direito instrumental, por exemplo o direito de audiência prévia, assume a natureza de
direito fundamental quando o direito dominante seja um direito fundamental». (7)
Daí que, uma vez que os invocados vícios imputados às presentes liquidações sempre se reconduziriam, nesta sede de impugnação, à invocação de ilegalidade das mesmas liquidações, o que envolve
mera anulabilidade, a impugnação teria que ser apresentada no prazo previsto no art. 102º, n.º 1 do
CPPT, não sendo aplicável o disposto no n.º 3 deste normativo.
Ora, como aponta o MP, de acordo com a alínea a) do n.º 1 daquele normativo, a impugnação
judicial deve ser deduzida (se não tiver havido precedente decisão de indeferimento de reclamação graciosa) no prazo de 90 dias, contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário da prestação
tributária; prazo que é contínuo, sem suspensão no período de férias judiciais e sem possibilidade de
prática do acto nos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo, por inaplicabilidade do
regime dos arts. 144º n.º l e 145º n.º 5 ambos do CPC. (8) Trata-se, assim, de um prazo peremptório e
de caducidade, cujo decurso tem como consequência a extinção do direito de praticar o acto (arts. 298º
n.º 2 e 333º n.º l, ambos do CCivil e n.º 3 do art. 145º do CPC) e cuja inobservância configura excepção
peremptória, determinante da absolvição do pedido (nº 3 do art. 493º do CPC).
Por isso, no caso, tendo o termo do prazo para pagamento voluntário da prestação tributária ocorrido
em 31/10/2011 e tendo a impugnação judicial sido deduzida em 14/2/2012, é a mesma intempestiva,
sendo que, para aferir dessa tempestividade, apenas se impunha que o despacho recorrido apreciasse as
questões da alegada falta de fundamentação e da alegada existência de errónea qualificação e quantificação do facto tributário, nos termos em que as apreciou, ou seja, apreciando, no âmbito da validade
e regularidade da instância (e não quanto ao mérito, em concreto, das questões suscitadas), o pedido
formulado, de «anulação» das liquidações, com base, precisamente, naqueles fundamentos e na eventual
anulabilidade deles emergente: tal como se refere no despacho de sustentação, a recorrente não suscitou
a questão da nulidade das liquidações impugnadas, referindo-se apenas à anulação das mesmas, pelo
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que o despacho recorrido (proferido em sede liminar) não tinha que apreciar a natureza do vício, mas
apenas apreciar a tempestividade da impugnação, tendo em conta o alegado.
E nem se diga, como pretende a recorrente, que o facto de na PI ter pedido a «anulação» das liquidações adicionais (mesmo na parte em que se reportou ao vício de falta de fundamentação) se reconduz a um
simples erro de escrita (que apenas dá o direito à rectificação desta). Na verdade, o erro de escrita, mero lapso
material, é um erro revelado no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias em que esta é
feita (art. 249º do CCivil). No caso, porém, do articulado da PI, nada resulta quanto à existência de tal erro,
máxime, que a impugnante, apesar de pedir a anulação das liquidações, pretendia, afinal, que as mesmas
fossem declaradas nulas (o que, de todo o modo, como acima se deixou dito, seria, no caso, irrelevante).
Em conclusão, não ocorre a alegada nulidade do despacho recorrido, por omissão de pronúncia
no que se refere à apreciação de mérito da invocada falta de fundamentação das liquidações. (9)
Improcedendo, assim, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) Passamos a seguir o texto dos acs. de 22/3/2011, rec. n.º 749/10 e 16/5/2012, rec. n.º 275/12, que relatámos.
(2) Cfr., entre outros, os acs. deste STA, de 23/11/2005, rec. n.º 612/05; de 13/2/2008, rec. n.º 886/07; de 21/5/2008, rec. n.º 220/08;
de 25/5/2011, rec. n.º 91/11; de 21/9/2011, rec. n.º 63/11; de 16/5/2012, rec. n.º 275/12; e de 21/11/2012, rec. n.º 210/12.
(3) Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247.
(4) Cfr. Vieira de Andrade, in Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, pág. 87, citado no ac. deste
STA, de 8/1/2006, rec. 0901/05.
Aliás, para este autor, será a própria natureza jurídica do dever de fundamentação que o aparta da noção de direito análogo a direitos, liberdades e garantias), reconduzindo-o, antes, à ideia de simples imposição objectiva, dirigida imediatamente
à Administração, e não atributiva de um direito subjectivo dos particulares (cfr. «O dever da fundamentação expressa de actos
administrativos», in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Suplemento XXXVII, 1991, pp. 192 e ss.
(5) Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, Áreas editora, vol. III, anotação
4 ao art. 204º, pp. 330/331.
(6) CPA anotado e comentado, anotação 27 ao art. 133º, pag. 379.
(7) Cfr., ainda, o ac. do Tribunal Constitucional, n.º 594/2008, de 10/12/2008 (2ª secção), proc. n.º 1111/07.
(8) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, Volume I,
6ª edição, 2011, p. 276.
(9) No sentido de que a intempestividade do meio impugnatório implica a não pronúncia do tribunal no tocante às questões
que tenham sido suscitadas na petição inicial, ainda que de conhecimento oficioso, na exacta medida em que a lide impugnatória não chega a ter o seu início, se pronunciaram os acórdãos desta Secção, de 3/12/2008, rec. n.º 803/08, de 21/5/2008, rec.
n.º 293/08, de 21/9/2011, rec. n.º 63/11, e de 12/10/2011, rec. n.º 449/11.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. Matéria de direito.
Sumário:
I — 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, desde que estes,
em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.
II — A questão da competência hierárquica é, uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse
competente.
Processo n.º 1043/12-30.
Recorrente: A…………………...
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
1 – A…………………., contribuinte fiscal n.º ……………, residente na Rua ……………….,
n.º……….., ……. - …. ……………….., deduziu no âmbito do processo de execução fiscal
n.º1880-2005/01064614, Reclamação nos termos dos artigos 276º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), do despacho proferido em 14 de Fevereiro de 2012 pelo
Chefe do Serviço de Finanças de Santo Tirso, que indeferiu um pedido de arguição de nulidade da
citação do Reclamante como executado por reversão no âmbito do referido processo de execução fiscal.
Por sentença de fls. 112 dos autos, o TAF de Penafiel, julgou a reclamação improcedente mantendo o despacho reclamado. Reagiu o ora recorrente, interpondo recurso para o TCA Norte que, por
acórdão de 20 de Setembro de 2012, se declarou incompetente em razão da hierarquia, entendendo ser
este Supremo Tribunal Administrativo, o Tribunal competente, para onde os autos foram remetidos,
as alegações de recurso integram as seguintes conclusões, sendo os sublinhados da nossa autoria:
A. Tendo em conta que as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar
ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal,
sendo obrigatório para o efeito, que a sua citação contenha os elementos essenciais da sua liquidação,
incluindo a fundamentação nos termos legais, visando tal dispositivo que o executado conheça com
exactidão o conteúdo do pedido que contra ele é formulado, bem como o tribunal onde foi apresentado,
tendo em conta que no caso em apreço a alegada citação não foi devidamente acompanhada dos elementos
essenciais da liquidação da dívida exequenda, nomeadamente da sua fundamentação, do despacho de
reversão e dos seus fundamentos, dela não constando, por isso, informações imprescindíveis para que
o Recorrente possa conhecer com rigor quer o que lhe exigem e porquê e sem as quais nunca poderá
exercer o seu direito a defender-se devidamente, impedindo-o nomeadamente de invocar a prescrição,
a nulidade ou ilegalidade da reversão pois desconhece em que data é que ocorreu a liquidação e quais
os fundamentos da reversão, esta citação está ferida de nulidade insanável por violação manifesta do
art.º 22 n.º da LGT e artigo 190 n.º 1 do CPPT, cuja declaração aqui expressamente invoca.
Nestes termos requer a V. Exa. que o presente recurso seja julgado provado e procedente e em
consequência que a douta sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel seja revogada e
substituída por outra que declare que a citação efectuada ao Recorrente é nula e que consequência seja
ordenada a sua repetição, declarando-se nulos todos os actos que tiverem sido processados posteriormente a esta, com o que se fará a habitual,
Boa justiça.
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel, exarada a fls. 105/112, em 28 de Março de 2012.
A sentença recorrida indeferiu reclamação de deduzida do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Santo Tirso, de 14 de Fevereiro de 2012, que indeferiu pedido de nulidade do acto de citação,
no entendimento de que tal acto continha todos os elementos legalmente exigíveis e, mesmo que tivesse
ocorrido alguma falta, a mesma atendendo ao seu conteúdo não prejudicou a defesa do recorrente.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 131 verso/132, que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-A/1 do CPC,
e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
Não houve contra-alegações.
O STA é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª instância se estiver apenas em causa matéria de direito, conforme estatuído do
nos artigos 26.º/b) e 38.º/a) do ETAF.
Ora, salvo melhor juízo, o presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria
de direito pelo que se verifica a excepção de incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia., que
merece imediata e prioritária apreciação, nos termos do disposto no artigo 13.º do CPTA e 16.º/2 do CPPT.
Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa¹ (Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 2006, I volume, página 213.), “Na delimitação da competência
do STA em relação à dos Tribunais Centrais Administrativos, a efectuar com base nos fundamentos
do recurso, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito
sempre que nas conclusões das respectivas alegações, que fixam o objecto do recurso (art. 684º, n.º 3, do
CPC), o recorrente pede a alteração da matéria de fáctica fixada na decisão recorrida ou invoca, como
fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, independentemente da
atendabilidade ou relevo desses factos para o julgamento da causa”.
O recurso não tem exclusivamente por fundamento matéria de direito se nas respectivas conclusões se questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro,
quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados
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ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por
relevantes, que porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja
nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos.² (Acórdão do STA, de 2009.12.16, proferido no
recurso n.º 0738/09, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)
A recorrente, como fundamento da sua pretensão, invoca nas suas conclusões, além do mais, que
o acto de citação não continha o despacho de reversão e respectiva fundamentação, daí pretendendo
retirar consequências jurídicas.
Ora, no ponto 3.º do probatório está dado como assente que a citação feita em 10 de Outubro de
2011 foi acompanhada do despacho de reversão da dívida, conforme fls. 45/48 dos autos.
E, pois, certo que o recorrente questiona, também, matéria de facto.
Este STA é, pois, incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, sendo
competente para o efeito o TCAN.
A recorrente poderá requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, nos termos do estatuído no artigo 18.º/2 do CPPT.
Se assim não se entendesse, então parece-nos certo que o recurso deverá proceder.
De facto, a citação não foi efectuada nos termos do disposto no artigo 22.º/4 da LGT, pois não
continha a fundamentação da liquidação do tributo exequendo, nos termos legais, como resulta do
probatório.
Portanto, a citação é nula por inobservância das formalidades previstas na lei (artigos 22.º/4 da
LGT e 198.º/1 do CPC) ³ (Acórdão do Pleno da SCT do STA, de 2012.09.19, proferido no recurso
n.º 01075/11, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)
A arguição da nulidade foi feita no prazo da oposição, sendo, portanto, tempestiva (artigos 198.
º/2 do CPC 203º do CPPT).
Por outro lado, afigura-se certo que a omissão da notificação da fundamentação da liquidação com
a citação pode prejudicar, claramente, o recorrente, pois que para além do direito de oposição à execução
tem o direito de reclamar e impugnar a dívida, direito esse que cuja efectivação fica inviabilizada pela
omissão de notificação dos fundamentos concretos da liquidação.
Termos em que deve ser julgada verificada a excepção de incompetência deste STA, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso, por ser competente para o efeito o TCAN.
Se assim não se entender, então, deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, julgando-se nulo o acto de citação, com as legais consequências”.
O parecer do Mº Pº foi notificado às partes que nada disseram.
Foram colhidos os vistos legais.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.º - Encontra-se pendente pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso, o processo de execução fiscal
n.º1880200501064614, instaurado contra a sociedade “Pacheco & Peixoto, Ld.ª”, NIF 500 392 684,
por dívidas de IVA do 4º Trimestre de 2004.
2.º - Por Despacho do Chefe do referido Serviço de Finanças, foi revertido o processo de execução
fiscal contra o ora Reclamante, na qualidade de responsável subsidiário - cfr, doc. de fls.67 a 69 dos autos.
3º - O ora Reclamante foi citado no dia 10 de Outubro de 2001, para os termos da execução, com
cópia do despacho de reversão e lista anexa da dívida - cfr. doc. de fls.45 a 48 dos autos.
4º - Por considerar que a referida citação não foi devidamente acompanhada dos elementos essenciais da liquidação da dívida exequenda, nem da sua fundamentação e também do despacho de reversão
e dos seus fundamentos, o ora Reclamante em 9 de Novembro de 2011, requereu a sua nulidade.
5.º - Por despacho de 14 de Fevereiro de 2012 foi a referida reclamação indeferida - cfr. doc. de
fls.80 verso.
6.º - Notificado ao ora Reclamante em 15 de Fevereiro de 2012 - cfr. docs. de fls.81 a 82 dos autos.
7.º - A dívida em causa, resulta da falta de envio do meio de pagamento do imposto apurado na declaração periódica de substituição de IVA relativa ao 4º trimestre de 2004 - cfr.docs. de fls. 92 e 93 dos autos.
8.º - Proferido o projecto do despacho de reversão, o ora Reclamante foi notificado para exercer
o seu direito de audição, com o envio de cópia do despacho do projecto de reversão - cfr.doc. de fls. 59
e 61 dos autos.
9.º- Não exerceu o seu direito de audição.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Penafiel, julgou a reclamação improcedente por entender que:
(…)
A………………….., deduziu no âmbito do processo de execução fiscal n.º1880-2005/01064614,
Reclamação nos termos dos artigos 276º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do despacho proferido em 14 de Fevereiro de 2012 pelo Chefe do Serviço de
Finanças de Santo Tirso, que indeferiu um pedido de arguição de nulidade da citação do Reclamante
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como executado por reversão no âmbito do referido processo de execução fiscal, nos termos e com
os seguintes fundamentos:
Nulidade da citação por preterição de formalidades legalmente prescritas na sua efectivação,
nomeadamente:
Falta dos elementos da liquidação.
Nos termos do art.276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), as decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração tributária que no
processo afectem os direitos e os interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de
reclamação para o Tribunal Tributário de 1ª instância.
De acordo com o teor do artigo 277º, n.º1 do referido diploma legal, a reclamação será apresentada
no prazo de dez dias após a notificação da decisão e indicará expressamente os fundamentos e conclusões.
A reclamação é apresentada no órgão de execução fiscal, que, no prazo de 10 dias, poderá, ou
não, revogar o acto reclamado, cfr. teor do n.º2 do mesmo preceito legal.
Nos termos do art. 103º da LGT, é garantido aos interessados o direito de reclamação para o Juiz
de execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração
tributária no âmbito do processo de execução fiscal.
Nos termos do art.278º, n.º1, o Tribunal só conhecerá da Reclamação quando, depois de realizada
a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final.
O disposto no n.º1 do referido preceito legal não se aplica quando a Reclamação se fundamentar
em prejuízo irreparável causado pela inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos
ou da extensão com que foi realizada, pela imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam pela dívida exequenda, pela incidência sobre bens, que não respondendo nos termos do direito
substantivo pela dívida exequenda, não deviam ter sido abrangidos pela diligência e pela determinação
de prestação de garantia indevida - art.278º, n.º3, do CPPT.
De acordo com o teor do art.268º, n.º3 da Constituição da República Portuguesa, 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.
Nos termos do disposto no art.36º do CPPT, os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam
devidamente notificados.
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 competência.
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 requerer a notificação dos requisitos que tenham sido omitidos
- art.37º, n.º1, do CPPT.
Se o interessado usar desta faculdade, o prazo para reclamação, recurso, impugnação, conta-se a
partir da notificação ou da entrega da certidão - art.37º, n.º2, do CPPT.
As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja
responsabilidade lhe foi atribuída nos mesmos termos do devedor principal devendo para esse efeito, a
notificação ou a citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação
nos termos legais - art.22º, n.º4, da Lei Geral Tributária (LGT).
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.
Resulta do disposto no art.165º, n.º1, alínea a), do CPPT que, a falta de citação sempre que possa
prejudicar a defesa do interessado, constitui uma nulidade insanável do processo de execução fiscal.
A nulidade desse acto tem por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que dele
dependam absolutamente, é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da
decisão, cfr. resulta do art.165º, n.ºs 2 e 3, do CPPT.
Nos termos do disposto no art. 190º, n.º1, do CPPT, a citação deve conter os elementos previstos
nas alíneas a), c), d) e e) do n.º1 do art.163º, do mesmo diploma legal, ou, em alternativa, ser acompanhada do título executivo.
Resulta do n.º6, do referido art. 190º, do CPPT que só ocorre falta de citação quando o respectivo
destinatário alegue e demonstre que não chegou a ter conhecimento do acto por motivo que não lhe
foi imputável.
Assim, a nulidade da citação só constitui nulidade insanável se puder prejudicar a defesa do
interessado.
De acordo com o teor da norma do art. 163º, do CPPT, a citação deve conter os elementos previstos
nas alíneas que foram citadas.
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Da análise da citação efectuada ao ora Reclamante resulta que:
Se encontra mencionada a entidade que requereu a execução.
Contem a data em que foi emitida.
Tem o nome e o domicílio do devedor.
Identifica a natureza e a proveniência da dívida e indica o respectivo montante.
Contêm os elementos essenciais da liquidação.
Apresenta a fundamentação legal dos pressupostos da reversão.
Acresce que, para além disso, a citação foi acompanhada de cópia do despacho de reversão e de
lista da dívida tributária onde está identificada a sua natureza, montante e período tributário.
Resulta do art.198º, n.º1, do Código do Processo Civil (CPC), sem prejuízo do disposto no art.195º
do referido diploma legal que, é nula a citação quando não hajam sido, na sua realização, observadas
as formalidades prescritas na lei.
A nulidade pode ser arguida quando da primeira intervenção do citado no processo.
A arguição da nulidade só é atendida se a falta cometida puder de algum modo prejudicar a defesa
do citado.
Ora, in casu, o Reclamante foi notificado para o exercício do direito da audição com o envio de
cópia do despacho do projecto de reversão.
Não exerceu esse direito.
Foi posteriormente citado como executado por reversão com cópia do despacho de reversão e
lista anexa da dívida.
Deste modo, os elementos enviados ao ora Reclamante são mais do que suficientes para que o
ora Reclamante possa impugnar a dívida, designadamente para invocar a prescrição e a nulidade ou
ilegalidade da reversão.
Encontrava-se devidamente identificada a execução fiscal, a certidão de dívida, o período tributário, o imposto e o seu montante.
Também no que respeita à reversão, os fundamentos quer de facto, quer de direito foram devidamente indicados e radicam no disposto nos artigos 23º, n.º2 e 24º, n.º1, alínea b), da LGT.
Assim, se o ora Reclamante não se considerava devidamente esclarecido dos termos da citação,
podia nos termos do disposto no art.37º, n.º1, do CPPT, ter requerido que lhe fossem notificados os
concretos requisitos que entendia terem sido omitidos.
Como o não fez, o eventual vício de citação a existir, ficou sanado.
A citação do ora Reclamante continha todos os elementos exigidos pela lei e, mesmo que tenha ocorrido alguma falta, a mesma atendendo ao seu conteúdo não prejudicou a defesa do ora Reclamante
V - DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julga-se a presente Reclamação de
Actos do Órgão de Execução Fiscal deduzida por A……………………., improcedente, mantendo-se
o despacho reclamado, com as legais consequências.”
DECIDINDO NESTE STA:
Não obstante o julgamento de incompetência em razão da hierarquia efectuado no TCA Norte
o Sr. Procurador Geral Adjunto neste STA suscita a questão da incompetência deste STA em razão
também da hierarquia.
Cumpre decidir antes de mais da questão suscitada.
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, constituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.
Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1
do CPPT-, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito,
Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1,
do citado art. 26.º do referido Estatuto.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, desde
que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.
A questão da competência hierárquica é, ainda, uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
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como provados e que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para o julgamento da causa; se o faz,
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.
Ora como bem refere o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo,
nas conclusões das suas alegações a recorrente questiona não só matéria de direito mas também matéria
de facto nomeadamente o ponto 3 da matéria de facto onde se dá como provado que:
“O ora Reclamante foi citado no dia 10 de Outubro de 2001, para os termos da execução, com
cópia do despacho de reversão e lista anexa da dívida - cfr. doc. de fls.45 a 48 dos autos”.
Ora, sustentando o recorrente o inverso na sua conclusão de recurso, o mesmo está a questionar
matéria de facto.
Nestas circunstâncias está vedado a este STA o conhecimento do recurso.
Assim sendo, não se limitando o recurso à matéria de direito, é este Supremo Tribunal incompetente em razão da hierarquia. Neste sentido o acórdão de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no Proc.
n.º 16/12. Vide, ainda, Jorge Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 2006, I volume, página 213.)
Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso,
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer
o Tribunal Central Administrativo Norte - 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.
4-DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando-se
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário)
nos termos do artº 18º, n.º 3, do CPPT., para o qual a recorrente poderá requerer a remessa do processo,
de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.
Sem Custas.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente
Torrão.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Conhecimento prioritário de nulidades. Conhecimento prejudicado. Princípio da proibição da prática de actos inúteis. Taxa Municipal. Taxa
de Publicidade. Objecto e âmbito do recurso jurisdicional. Compatibilidade com o
Direito da União. Reenvio prejudicial. Pressupostos. Constitucionalidade.
Sumário:
I — Em face do preceituado no artigo 684º-A, n.º 2, do CPC, em que se admite a
possibilidade de arguição de nulidades de sentença a título subsidiário, deve
entender-se que o conhecimento das nulidades não é necessariamente prioritário
em relação à apreciação dos erros de julgamento imputados à decisão recorrida,
devendo considerar-se prejudicado o conhecimento de nulidades da sentença
na sequência de um juízo sobre a procedência ou improcedência da pretensão
formulada no processo, por força do princípio da proibição da prática de actos
inúteis, consagrada no artigo 137.º do CPC.
II — O reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma
norma de direito comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o
caso «sub judice» tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se necessária para esse efeito, a opinião do TJUE.
III — Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação
de normas da União Europeia, cumpre ao Tribunal nacional decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do TJUE, a
provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.
IV — O Tribunal de Justiça só se pronuncia sobre questões relevantes para a decisão
do caso concreto, estando afastada qualquer apreciação abstracta de questões
teóricas, hipotéticas ou impertinentes.
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V — Não é de considerar pertinente a questão suscitada em termos de justificar o reenvio
prejudicial se a apreciação da legalidade das liquidações em causa não convoca
sequer a aplicação das normas comunitárias por si apontadas (artigos 49.º e
50.º, n.º 2, do TFUE), apenas pressupondo a interpretação e aplicação de normas
de direito interno.
VI — Caracterizando-se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigo
dos artigos 3.º, 16.º e 20.º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal
de Lisboa pela emissão de licença de colocação, em prédios de propriedade privada, de letreiros e anúncios de natureza comercial, não podem tais normas ter-se
por organicamente inconstitucionais.
Processo n.º 1051/12-30.
Recorrente: Iberking — Restauração, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Odivelas.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. Iberking Restauração, S. A., identificada nos autos, impugnou o acto de liquidação de taxa,
relativo a renovação de licença de publicidade, respeitante ao ano de 2009, no valor de 109,20 €, emitido pela Junta de Freguesia de Odivelas, no Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente
a oposição, absolvendo a entidade demandada do pedido.
2. Não se conformando, a recorrente veio interpor recurso para o STA, formulando alegações e
respectivas conclusões, que se transcrevem de imediato:
“I — A douta Sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxa(s) de publicidade pela afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias
com os sinais distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou
relacionadas com bens ou serviços comercializados no estabelecimento, ainda que visíveis do espaço
público, perfilha solução oposta, para a mesma questão de Direito, daquela que foi acolhida por este
STA no Acórdão n.º 033/10, datado de 02-06-2010;
II — Ao omitir pronúncia fundada sobre a questão do reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, in casu, de uma violação, pela entidade Recorrida, e pela via do Regulamento
impugnado nos autos, do direito de Liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade
de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e 50 n.º 2 al.c) do TFUE), o Tribunal a quo viola o
dever processual de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes (conforme impõe o
disposto no artigo 660º, n.º 2 do C.P. Civil, aplicável subsidiariamente por força do art. 2.º, alínea e),
do CPPT) - violação essa que determina a nulidade, por omissão de pronúncia, da referida douta
Sentença recorrida, nos termos do art. 125.º, n.º 1, do C.P.P.T. ex vi direito/dever cominado no artº 234º
do TCE (actual 267º do TFUE) - devendo, por conseguinte, revogar-se a douta Sentença recorrida.
III — Mais se violando o BLOCO DE LEGALIDADE emergente do Direito da UE aplicável ao
caso sub judice, designadamente os Princípios da Necessidade, da Proporcionalidade e da Gratuitidade,
descritos no n.º 3 alíneas b) e c) do artº 15º da Directiva-Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi da imposição
resultante da Liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização
administrativa (artºs 49º e 50 n.º 2 alínea c) do TFUE) — bloco este directamente invocável e aplicável,
ex officio, na ordem jurídica interna, por força da aplicabilidade directa do Direito da União, nesta sede
de direitos análogos - tal como decidido pelo TJUE em diferentes Acórdãos, designadamente Acórdão
Van Gend & Loos, Acórdão Dilienkofer, Acórdão Marleasing SA, Acórdão Konstantinos Adeneler,
Acórdão Francovitch, Acórdão Simmenthal e Acórdão Coster - em consequente violação do Princípio
do Primado do Direito da EU consagrado no art. 8.º, n.º 4, da CRP — vício de nulidade de que igualmente
enferma o Acórdão do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio — acórdão fundamento da douta Sentença recorrida.
IV — Consequentemente, se requerendo o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da
existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º n.º 2 alínea c) do TFUE em vigor,
bem como violação, quer pela Entidade Recorrida - pela via do Regulamento impugnado nos autos
(Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano Município de Odivelas; Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação
e Cobrança) — quer pela Sentença recorrida, dos princípios da necessidade e da proporcionalidade
descritos no n.º 3, alíneas b) e c) do artº 15º da indicada Directiva Serviços no 2006/123/CE, ex vi da
imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos autos, do princípio da excepcionalidade de regimes
de autorização administrativa nesta sede (artº 50 n.º 2 alínea c) do TFUE);
V — Reenvio prejudicial que é da competência obrigatória deste V. STA, ex vi artº 267º do TFUE.
VI — Afigurando-se ainda legítima a apresentação, por qualquer cidadão, junto da Comissão
Europeia, de denúncia, contra o Estado Português, pela prática de actos de cobrança de taxas pela
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afixação de publicidade (marcas ou sinais distintivos de comércio) em propriedade privada, em violação
de Princípios e normas de Direito da União cujo cumprimento incumbe ao Estado/entidades estaduais
autárquicas, garantir, por força do Tratado, com todas as consequências e graves penalizações daí
decorrentes para o mesmo Estado Português (art. 258º e 260.º do TFUE).
VII - Sem conceder, deve ser declarada - ipso jure - a nulidade da douta Sentença recorrida, bem
como do(s) acto(s) de cobrança que nela vêm confirmado(s) - por evidente violação do Princípio da
Legalidade, pois que tal cobrança não assenta, na realidade, em qualquer contrapartida comprovável,
como tal, de serviços que, concreta e efectivamente, hajam sido prestados pelo ente autárquico ao
particular, igualmente não assentando (a mesma cobrança) na utilização de qualquer bem público ou
semi-público, assim resultando violado o principio da equivalência jurídica (art.º 4º da RGTAL) — neste
sentido, cfr. Ac. deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010;
VIII - Pelo Dec. Lei n.º 92/2010 de 26 de Julho (que transpõe, fora de prazo, para a ordem jurídica
interna a Directiva Serviços n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro), vem determinar-se que os Princípios da Proporcionalidade, Adequação, Necessidade e Proporcionalidade em sentido restrito, bem como o Princípio da Gratuitidade, devem presidir a todo o leque de
permissões administrativas para acesso ou exercício de actividades de serviços (artº 8º do citado DL),
IX - Por força do imposto pela citada Directiva, o Dec. Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, no seu artº 31º,
vem dispor no sentido da isenção de quaisquer permissões ou licenças ou autorizações administrativas
para a afixação de publicidade em propriedade privada, mesmo que visível do domínio público, quando
esta consista na publicitação de marcas ou sinais distintivos de comércio detidos pelos titulares ou
detentores dos edifícios ou estabelecimentos onde a mesma seja colocada - vindo reiterar o terminas
dos regimes de permissão/autorização administrativa aplicáveis ao tipo de acto administrativo de cobrança sub judice — termo esse (dos regimes permissivos ou autorizatórios em causa) que, por força
da eficácia prática e aplicabilidade directa da citada Directiva no direito interno, se verificou logo a 28
de Dezembro de 2006, data da entrada em vigor daquela Directiva nos respectivos Estados-Membros
subscritores, independentemente de qualquer ulterior acto de transposição, por estarem em presença, e
em causa, direitos, liberdades e garantias análogos a direitos fundamentais com inerente tutela jurídico-constitucional seja da ordem interna, seja da ordem comunitária — esta reforçada pela necessária
e primeira aplicação, in casu, do Primado do Direito da União Europeia, ex vi artº 8º nº4 da CRP;
X - A afixação de publicidade em causa está isenta de qualquer acto de licenciamento, permissão
ou autorização administrativa, bem como do pagamento de qualquer taxa, pelo que é livre a respectiva
utilização e afixação em bens imóveis de propriedade ou legítima detenção por parte dos Interessados
— face à revogação sistemática da legislação anterior e/ou posterior à Directiva Serviços, na medida
em que tal legislação se mostre desconforme ao Bloco de Legalidade emergente do Direito da UE,
maxime dos artºs 49º e 50º n.º 2 aI. c) do TFUE, e da Directiva Serviços nº2006/123/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro.
XI - Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto - quer das normas do Ordenamento
Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno, maxime do ordenamento constitucional, àquele
necessariamente subjacente - deve revogar-se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do
vício de erro de julgamento em matéria de Direito, tendo decidido, consequentemente, em violação
daquele Bloco/Princípio da Legalidade.
Termos em que,
Dando-se provimento ao presente Recurso, deverá consequentemente revogar-se a douta Sentença
recorrida, por enfermar a mesma do vício de nulidade por omissão de pronúncia, bem como do vício
de erro de julgamento em matéria de Direito, em consequente violação do Princípio da Legalidade”.
3. O Município de Odivelas veio contra-alegar, concluindo conforme se segue:
“1 - A douta sentença recorrida não padece de nenhum vício, pelo que dever-se-á manter a decisão
proferida em 1ª Instância; isto mesmo decidiu o Tribunal a quo, ao confirmar a legalidade do tributo em
causa, reconduzindo-o à figura da taxa, de acordo com a fundamentação fáctico-jurídica, explanada.
2 - Contrariamente ao que a Recorrente alega, no n22 das suas conclusões, não se verifica, in
casu, a violação do dever processual de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes
(de acordo com o disposto no artigo 660 n.º 2 do C.P.C, aplicável ex vi, artigo 2º n.º 2 alínea e) do
C.P.P.T.), concluindo-se assim pela inexistência de nulidade da sentença por omissão de pronúncia,
face ao exposto no ponto I das presentes contra-alegações.
3 - A sentença recorrida não viola nenhuma disposição do Direito da União Europeia, uma vez
que, como já ficou demonstrado este não é susceptível de aplicação ao caso em apreço.
4 - Tal como alegado, no ponto III das presentes contra-alegações, não existe nenhuma obrigação
do Tribunal a quo, relativamente ao reenvio prejudicial para o TJCE, uma vez que não se trata de uma
situação subsumível à previsão do artº 267 do TFUE.
5 - O lançamento e a cobrança do tributo em análise materializa-se na remoção de um obstáculo
jurídico, sendo este elemento suficiente para confirmar a existência de um sinalagma, necessário à
qualificação do mesmo como taxa, não obstante não existir qualquer contrapartida concreta nem um
serviço prestado pela Autarquia.
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6 - De acordo com o ponto 20 das presentes contra-alegações, o Dec.Lei n.º 92/2010 de 26 de
Julho, não é aplicável ao caso sub judice.
7 - A Recorrente invoca o artº 31º do Dec.Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, cujo objectivo se traduz
na flexibilização e celeridade dos procedimentos de licenciamento e autorização. Contudo, estamos
perante uma excepção a este regime, uma vez que, de acordo com a alínea a, do n.º 3 do citado preceito
à contrario, nos casos em que as mensagens publicitárias de natureza comercial “(…) são visíveis ou
audíveis a partir de espaço público(…)”, o licenciamento não é dispensado.
8 - A que acresce o facto de este diploma não se achar em vigor, nem sequer publicado à data
dos factos juridico-tributários que aqui se discutem.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicáveis e nos que doutamente forem supridos, deve ser
negado provimento ao presente recurso com o que V.Ex.as farão a costumada JUSTIÇA.”
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, emitiu douto Parecer, onde
conclui:
“(…)
- no recurso que foi interposto, que se fundamenta em ilegalidade, não foi conhecida a questão da
apreciação, a título prejudicial, e da aplicação das normas da U.E., das que se invoca resultar a violação
das normas de regulamento do município de Odivelas com base nas quais foi aplicada à recorrente
taxa de publicidade;
- impõe-se, agora, deferir ao pedido da sua apreciação pelo T.J.U.E., nos termos previstos no art. 267º
§ 3º do Tratado de Funcionamento da U.E., antes de se decidir da sua aplicação.”
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
Com interesse para a decisão consideram-se assentes os seguintes factos:
“A) Pelo oficio 01252, da Junta de Freguesia de Odivelas, foi a impugnante notificada para
“proceder ao pagamento das taxas relativas à ocupação de espaço público/publicidade, acrescidas do
pagamento do Imposto de Selo nos termos legais, afim de renovar o respectivo licenciamento para o
ano 2009”, no montante de €109,20, nos termos constantes de fls. 63, dos autos em suporte de papel,
cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
B) Em 9/03/2009, a impugnante remeteu à Câmara Municipal de Odivelas, com conhecimento ao
Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, reclamação graciosa, nos termos constantes de fls. 24
a 33, dos autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
C) Sobre a reclamação, referida em c), não recaiu qualquer decisão - Acordo.
D) O tributo impugnado refere-se a renovação da licença de publicidade, concedida em 2003,
para afixação de um reclamo luminoso em estabelecimento de restauração instalado no Centro Comercial Odivelas Parque, lojas 2044-2045, nos termos constantes de fls. 64 a 66, dos autos em suporte
de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
E) O projecto de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano foi submetido a discussão pública por Edital do Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de
31/10/2002, publicado no Boletim Municipal de Odivelas n.º 25/2002, nos termos constantes de fls. 102,
dos autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
F) O projecto de Regulamento de Liquidação e Cobrança e Tabela de taxas, Tarifas e Outras
Receitas do Município de Odivelas de 2008, foi submetido a discussão pública por Edital da Presidente
da Câmara Municipal de Odivelas n.º 185/PRES/2007, nos termos constantes de fls. 103, dos autos
em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
G) O Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 20/12/2002, nos termos constantes de fls. 104 a 108, dos
autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
H) O Regulamento de Liquidação e Cobrança e a Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do
Município de Odivelas de 2008, foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 28/02/2008, nos
termos constantes de fls. 109 a 115, dos autos em suporte de papel, cujo teor se dá por integralmente
reproduzido”.
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
IBERKING RESTAURAÇÃO, SA., deduziu impugnação do acto de liquidação de taxa, relativo
a renovação de licenciamento de publicidade, respeitante ao ano de 2009, no valor de €109,20, emitido
pela Junta de Freguesia de Odivelas, invocando os seguintes fundamentos:
Por sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, de 11 de Abril de 2011, foi julgada
improcedente a referida impugnação, com base, entre outros, nos seguintes fundamentos:
“Alega a impugnante que o tributo em causa configura um imposto, estando os artigos 2º,
3º, alínea b), e g), 4º, nºs 1 e 2, 11º, 20º, 22º, 25º, 29º, alínea b), 30º, nºs 1 e 3, 37º, 108º, 109º,
120º, 121º, alínea k), do Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano do
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Município de Odivelas e o seu Regulamento de Liquidação e Cobrança feridos de nulidade”, mas
sem razão.
Como bem salientou a Digníssima Magistrada do Ministério Público, cumpre chamar à colação
a jurisprudência do Tribunal Constitucional que, em variadíssimas ocasiões, já teve oportunidade de
se debruçar sobre realidades análogas à dos presentes autos.
E, se é certo corroborava uma orientação restritiva na esteira da doutrina de Teixeira Ribeiro,
também é certo que o entendimento desse mesmo Tribunal alterou-se com a Lei Geral Tributária
(Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro), que veio expressamente dispor, no seu artigo 4º, n.º 1, o
seguinte: «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».
Formulação legal que foi ulteriormente adoptada pelo artigo 3.º da Lei n.º 53- E/2006, de 29 de
Dezembro (alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de
Dezembro), que aprovou o regime geral das taxas das autarquias locais.
Hoje, há que considerar “a remoção de um obstáculo jurídico” como um pressuposto auto-suficiente
da figura taxa.
Refere, sobre este ponto, o acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 177/2010, de 5 de
Maio de 2010, que a «própria formulação utilizada sugere isso mesmo, pois a disjuntiva que antecede
a referência final corta toda a ligação conectiva com os dois tipos de contraprestação antes expressos.
E não faria, na verdade, qualquer sentido que o enunciado legal previsse um terceiro grupo de situações, em alternativa às duas outras anteriormente previstas, para se concluir que não se chega, afinal,
a ultrapassar o âmbito da “utilização de um bem do domínio público”, pois só conta a remoção que a
ela conduza.»
“(…) Tendo em conta que estes argumentos foram acolhidos pelo órgão de cúpula desta jurisdição — o Supremo Tribunal Administrativo [cf acórdãos de 12 de Janeiro de 2011, rec. n.º 752/10, de
19 de Janeiro de 2011, rec. n.º 33/10, de 6 de Abril de 2011, rec. n.º 119/11, de 25 de Maio de 2011,
rec. n.º 93/11, de 1 de Junho de 2011, processo n.º 0135/11, e de 29 de Fevereiro de 2012, rec. nº0133/11]
e que nos deparamos com normas regulamentares e realidades equiparáveis, haverá que reconduzir o
tributo em causa à figura da taxa, naufragando, por conseguinte, o vício invocado.
Invoca a impugnante que o Regulamento de Ocupação do Espaço Público da Câmara Municipal
de Odivelas viola o disposto nos artigos 117º, n.º 2 e 118º, n.º 3, do CPA, por incumprimento do dever
de audiência dos interessados, estando ferido de nulidade.
“(…)Além do mais, a audição dos interessados ínsita neste artigo, obriga à existência de legislação
própria que defina os termos em que deve decorrer esta formalidade, o que, no caso em apreço, não
acontece, pelo que não poderá ser aplicável aos Regulamentos em causa.
No que respeita à preterição do artigo 118º, do CPA, diga-se, desde já, que não assiste razão à
impugnante porquanto resulta da matéria de facto provada — alíneas E) e F) — que tanto o Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano, como o Regulamento de
Liquidação e Cobrança e a Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas foram
sujeitos a apreciação pública, nos termos deste artigo.
Alega, ainda, a impugnante que desconhece se, na aprovação do Regulamento, foi observado o
processo de competência regulamentar, a que se refere o artigo 11º, da Lei 97/88, de 17 de Agosto, e
que atribui a competência à Assembleia Municipal.
Na verdade, o desconhecimento da impugnante não merece aqui tutela jurídica, uma vez que a
aprovação dos Regulamentos em causa está acessível a qualquer contribuinte.
Todavia, sempre se pode dizer que, tal como resulta provado — alíneas G) e H) -, os Regulamentos, em causa, foram aprovados pelo órgão competente, ou seja, a Assembleia Municipal, pelo que,
por aqui, falece o vício invocado.
Invoca a impugnante a falta de fixação da fórmula de cálculo da taxa a cobrar, a falta de fundamentação do valor da taxa fixada e a falta de fundamentação para as isenções da taxa e o modo de
pagamento desta, nos Regulamentos em causa, não só por violação da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de
Dezembro, mas também dos artigos 77º, da LGT, 123º e 124º, do CPA, e 268º, nº3, da CRP.
Diga-se, desde já, que a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, não poderá ser aplicável a este
caso, porquanto à data dos factos não estava em vigor, só entrou em vigor em 1/01/2010, por força do
seu artigo 17º e da Lei 64-A/2008, de 28 de Dezembro.
Quanto aos artigos 77º, da LGT, 123º e 124º, do CPA, e 268º, n.º 3, da CRP, referem-se expressamente à fundamentação dos actos administrativos (neles se incluindo os actos tributários) e não aos
regulamentos.
A falta de fixação da fórmula de cálculo da taxa a cobrar, a falta de fundamentação do valor da
taxa fixada e a falta de fundamentação para as isenções da taxa e o modo de pagamento desta são requisitos definidos no artigo 8º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que a não serem cumpridos,
inquinam de nulidade os regulamentos.
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Todavia, como já referimos, este diploma não poderá ser aplicável, ao caso em apreço, valendo
os Regulamentos em vigor até 1/1/2010. Nem tão-pouco se podem aplicar os normativos da LGT,
respeitantes às taxas das autarquias locais, pois a sua plena eficácia depende da entrada em vigor de lei
especial — a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.
“(…)
Finalmente, vem a impugnante suscitar a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º, alínea b), f) e
g), 4º, nºs 1 e 2, 11º, 20º, 22º, 25º, 29º, alínea b), 30º, nºs 1 e 3, 37º, 108º, 109º, 120º, 121º, alínea k), do
Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano do Município de Odivelas e o
seu Regulamento de Liquidação e Cobrança, por violação dos artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i),
da CRP.
Como já analisámos supra, as normas em causa procederam à criação de uma taxa e não de um
imposto, pelo que não são inconstitucionais.
Acresce referir a mais recente jurisprudência do Tribunal Constitucional, que no Acórdão 177/2010,
de 5/10/2010, sobre esta matéria (…).”
Contra esta argumentação vem o presente recurso interposto pela IBERKING RESTAURAÇÃO,
SA., alegando, em síntese, o seguinte:
“(…) Ao omitir pronúncia fundada sobre a questão do reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, in casu, de uma violação, pela entidade Recorrida, e pela via do Regulamento
impugnado nos autos, do direito de Liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade
de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e 50 n.º 2 al.c) do TFUE), o Tribunal a quo viola o
dever processual de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes (conforme impõe o
disposto no artigo 660º, n.º 2 do C.P. Civil, aplicável subsidiariamente por força do art. 2.º, alínea e), do
CPPT) - violação essa que determina a nulidade, por omissão de pronúncia, da referida douta Sentença
recorrida, nos termos do art. 125.º, n.º 1, do C.P.P.T. ex vi direito/dever cominado no artº 234º do TCE
(actual 267º do TFUE) (…)”;
“(…) Mais se violando o BLOCO DE LEGALIDADE emergente do Direito da UE aplicável ao
caso sub judice, designadamente os Princípios da Necessidade, da Proporcionalidade e da Gratuitidade,
descritos no n.º 3 alíneas b) e c) do artº 15º da Directiva-Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi da imposição
resultante da Liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e 50 n.º 2 alínea c) do TFUE) — bloco este directamente invocável e
aplicável, ex officio, na ordem jurídica interna, por força da aplicabilidade directa do Direito da União,
nesta sede de direitos análogos - tal como decidido pelo TJUE em diferentes Acórdãos, designadamente
Acórdão Van Gend & Loos, Acórdão Dilienkofer, Acórdão Marleasing SA, Acórdão Konstantinos
Adeneler, Acórdão Francovitch, Acórdão Simmenthal e Acórdão Coster - em consequente violação do
Princípio do Primado do Direito da EU consagrado no art. 8.º, n.º 4, da CRP — vício de nulidade de
que igualmente enferma o Acórdão do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio — acórdão fundamento da douta
Sentença recorrida”;
“(…) se requerendo o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º n.º 2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como violação, (…)
dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b) e c) do artº 15º da
indicada Directiva Serviços no 2006/123/CE, ex vi da imposição e aplicabilidade directa, ao caso
dos autos, do princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa nesta sede (artº
50 n.º 2 alínea c) do TFUE)”;
Alega-se ainda violação dos arts. 8º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril;
“(…) Sem conceder, deve ser declarada - ipso jure - a nulidade da douta Sentença recorrida, bem
como do(s) acto(s) de cobrança que nela vêm confirmado(s) - por evidente violação do Princípio da
Legalidade, (…) — neste sentido, cfr. Ac. deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010”;
Finalmente, alega-se ainda violação dos arts. 8º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31º
do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril.
Da análise das alegações e respectivas conclusões, verifica-se que a recorrente vem pedir o reenvio
prejudicial ao TJCE para apreciação da violação aos arts. 49º, 50º, nº2, alínea c), do TFUE em vigor,
bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade, descritos no n.º 3, alíneas b) e c),
do art. 15º da Directiva Serviços 2006/123/CE, em conjugação com o princípio da excepcionalidade
de regimes de autorização administrativa (art. 50º, n.º 2, al.c), do TFUE).
Para além da invocada violação de normas do Tratado e de normas constantes de directivas comunitárias, a recorrente suscita a violação dos arts. 8º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, e
31º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril (1), diplomas que visam transpor para a ordem interna a
Directiva 2006/123/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro, também conhecida por Directiva Serviços.
Acontece que não obstante tratar-se de normas que decorrem da transposição de directivas comunitárias, as mesmas não deixam de ter a natureza de direito interno, cuja apreciação extravasa o âmbito
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das competências do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJ), que se tem declarado precisamente
incompetente para interpretar o direito nacional (2).
Por outro lado, verifica-se que na petição inicial, a recorrente não invocou a eventual ilegalidade
da liquidação em causa por violação deste preceitos, ou seja, não suscitou estas eventuais ilegalidades
em 1ª instância.
Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial
com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de
direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com
fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” (3), o que não é o caso.
Por não terem sido invocadas oportunamente aquelas questões, de modo a permitir que o Tribunal
“a quo” se tivesse pronunciado sobre as mesmas, e porque não se trata de questões de conhecimento
oficioso, não poderia de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.
Assim sendo, em face do exposto e considerando que as conclusões, como é sabido, delimitam
o âmbito e objecto do recurso, nos termos do estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as
questões a apreciar e a decidir são as seguintes:
1. Se a sentença recorrida incorre em nulidade por omissão de pronuncia;
2. Se há lugar ao reenvio prejudicial ao TJ para apreciação da existência de violação aos arts. 49º,
50º, n.º 2, alínea c), do TFUE, bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15º da Directiva Serviços, em conjugação com o princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50º, n.º 2, al.c), do TFUE);
3. Se a sentença recorrida incorre em erro de julgamento, por violação do princípio da equivalência
jurídica, tendo em conta a jurisprudência vazada no Acórdão do STA de 2/6/2010, proc. n.º 33/2010.
Assim recortadas as questões a tratar, verifica-se que as mesmas já foram decididas, com excepção da relativa à omissão de pronúncia, no Acórdão deste Supremo Tribunal n.º 222/2012, de 21 de
Novembro de 2012.
Atendendo a que fomos relatora do mencionado Acórdão e considerando que não vemos que no
presente recurso seja avançada mais convincente argumentação, limitar-nos-emos a seguir a fundamentação consignada no mencionado Acórdão.
2.2. Da nulidade por omissão de pronúncia
Como fico dito, a recorrente suscita a nulidade da sentença por omissão de pronúncia, no ponto
II das Conclusões, por a Mmª Juíza “a quo” não ter suscitado o reenvio prejudicial, mas sem qualquer
razão, como defende o recorrido.
Constitui jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal que só haverá omissão de pronúncia
quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, a menos
que o seu conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe
incumbe o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de
a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras (cfr. o art. 660º, n.º 2, do CPC) (4).
A questão do reenvio prejudicial foi colocada pela recorrente nas alegações e de facto a Mmª Juíza
“a quo” não se pronunciou sobre a mesma.
Não obstante o exposto, deve considerar-se a apreciação desta nulidade prejudicada em face da
improcedência do recurso relativamente ao erro de julgamento, por força da proibição da prática de
actos inúteis recebida no art. 137º do CPC.
Com efeito, segundo JORGE LOPES DE SOUSA (5), “em face do preceituado no art. 684º-A, n.º 2,
do CPC, em que se admite a possibilidade de arguição de nulidades de sentença a título subsidiário,
deve entender-se que o conhecimento das nulidades não é necessariamente prioritário em relação à
apreciação dos erros de julgamento imputados à decisão recorrida”, o que viabiliza poder considerar-se
prejudicado o conhecimento de nulidades da sentença na sequência de um juízo sobre a procedência ou
improcedência da pretensão formulada no processo. Na verdade, por força do princípio da proibição
da prática de actos inúteis, consagrada no art. 137º do CPC, o conhecimento da nulidade da sentença
pode ficar prejudicado pela procedência ou improcedência do recurso jurisdicional relativamente ao
erro de julgamento.
Ainda segundo o Autor que estamos a seguir, a questão tem de ser resolvida em face do caso
concreto optando-se pela “via processualmente mais económica, como impõe aquele art. 137º do
CPC, afastando o conhecimento da nulidade quando não houver dúvidas sobre a sua inutilidade, isto é,
quando for inquestionável que, apesar da não apreciação das nulidades, em face da posição assumida
sobre o mérito da causa, não é possível ser prejudicada a parte que arguiu a nulidade e ficou vencida
no recurso jurisdicional”.
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Ora, no caso em apreço, como melhor será analisado de seguida, o reenvio prejudicial não é obrigatório, só se justificando quando o Tribunal, para decidir a questão de mérito, for confrontado com
dúvidas acerca da conformidade da questão jurídica em causa com as normas de Direito comunitário.
Por outro lado, como iremos demonstrar de seguida, a decisão da causa não convoca a interpretação
e aplicação de normas do Direito Comunitário, o que tornaria claramente inútil, no caso sub judice, o
conhecimento da invocada nulidade.
Com esta solução não ficam de igual modo prejudicados os direitos de defesa da recorrente ínsitos
no art. 20º, n.º 1, da CRP.
2.3. Da obrigatoriedade do reenvio
Vem a recorrente, no presente recurso, pedir o reenvio prejudicial alegando que o mesmo é
obrigatório, mas sem razão, como passamos a demonstrar, recorrendo à fundamentação seguida no
Acórdão n.º 222/12.
“O art. 267º do TFUE refere:
“o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial:
a) Sobre a interpretação dos Tratados;
b) Sobre a validade e a interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos
da União.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgãos jurisdicional
de um dos Estados-membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é
necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão
jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito
interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal.
(…)”.
Considerando o conteúdo deste preceito, para saber quando é que um órgão jurisdicional pode
ou é obrigado a submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça importa ter presente que,
por um lado, o seu segundo parágrafo prevê que quando seja suscitada perante um órgão jurisdicional
de um dos EM uma questão de interpretação de uma disposição do direito da União que esse órgão
“pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir
ao Tribunal que sobre ela se pronuncie”.
Isto é, o preceito confere ao órgão jurisdicional lata margem de apreciação sobre se a questão
prejudicial é ou não necessária ao julgamento da causa.
Por outro lado, resulta do terceiro parágrafo que “a questão suscitada em processo pendente
perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial
previsto no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal”.
Ora, neste último caso, cujo objectivo é nomeadamente o de evitar que se estabeleça em qualquer
Estado-membro uma jurisprudência nacional discordante das regras do direito da União, os Supremos
Tribunais, bem como qualquer órgão jurisdicional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso
jurisdicional, estão sujeitos à obrigação de reenvio obrigatório, sob reserva dos limites admitidos pelo
Tribunal de Justiça.
A compatibilização do teor literal das partes mencionadas do preceito tem sido objecto da jurisprudência do próprio TJ (6) que tem decidido que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são
obrigados a cumprir o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou
que a disposição do direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal
de Justiça ou que a correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá
lugar a qualquer dúvida razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das
características do direito da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste
e do risco de surgirem divergências jurisprudenciais no interior da União” (7).
Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente
se a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a
quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar,
apreciar, tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão
prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal
de Justiça”.(8)
Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (9) “o reenvio não é um recurso ou uma
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclusiva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação
ou validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.
(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio,
facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto,
casos há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de
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se tratar de reenvio facultativo ou obrigatório “prende-se com a relevância da questão. Nos termos
do art. 267º do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência
das questões que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do
caso concreto para justificar o reenvio (...).
(…).
“Entre nós, tem-se entendido que o reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma norma de direito comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o caso
“sub judice” tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se necessária para esse
efeito, a opinião do TJUE (sublinhado nosso).
No mesmo sentido, constitui jurisprudência do STA que “Suscitada em processo que corra na
jurisdição nacional questão de interpretação de normas da União europeia, cumpre ao tribunal nacional
decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de
Justiça da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial”(10).
Aplicando esta jurisprudência ao caso em análise, desde já se adianta que a questão suscitada
pela recorrente não é pertinente em termos de justificar o reenvio prejudicial, porque a apreciação da
legalidade das liquidações em causa não convoca a aplicação das normas comunitárias apontadas
pela Recorrente, apenas pressupondo a interpretação e aplicação de normas de direito interno”.
A fundamentar o pedido alega a recorrente que a douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade
das taxas de publicidade viola os arts. 49º e 50, n.º 2, do TFUE e, bem assim, o art. 15º, n.º 3, alíneas b)
e c) da Directiva Serviços (pontos II, III, IV, e X das Conclusões).
Análise atenta das normas cuja violação é questionada permitirá concluir, como realça a recorrida,
que não assiste razão à recorrente, porquanto tais normas não são aplicáveis ao caso em análise nem
têm o sentido e alcance que a recorrente lhes pretende imputar.
Vejamos.
2.4. Análise dos pressupostos do reenvio prejudicial
2.4.1. Quanto à alegada violação do art. 49º do TFUE
A este propósito, pode ler-se no Acórdão n.º 222/2012, que:
“O art. 49º do TFUE, preceito inserido no Capítulo 2, sob a epígrafe O Direito de Estabelecimento, dispõe que “(…) são proibidas as restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de
um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. Esta
proibição abrangerá igualmente as restrições à constituição de agências, sucursais ou filiais pelos
nacionais de um Estado-Membro estabelecidos no território de outro Estado-Membro.
A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às actividades não assalariados e o
seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e designadamente de sociedades, na acepção
do segundo parágrafo do artigo 54º, nas condições definidas na legislação do país de estabelecimento
para os seus próprios nacionais, sem prejuízo do disposto no capítulo relativo aos capitais”.
Decorre deste preceito que a liberdade de estabelecimento compreende “o direito de as pessoas
singulares nacionais de um EM emigrarem para outro EM e aí exercerem actividades de forma autónoma, bem como o direito de aí constituírem e gerirem empresas, nomeadamente através da constituição
de sociedades, nas condições definidas por este Estado para os seus próprios nacionais (art. 49º, §2
- o art. 54º estende estas faculdades às pessoas colectivas e, de forma expressa, às sociedades, que
também gozam do direito de se estabelecerem noutro EM)”.
(…)”(11).
A liberdade de estabelecimento compreende a liberdade primária, consagrada no art. 49º, §1,
1ª parte, que “abrange as seguintes hipóteses (de constituição de um estabelecimento primário): a
constituição de um estabelecimento num EM, por um cidadão nacional de outro EM que aí exerce, pela
primeira vez, uma actividade autónoma ou empresarial; a constituição (ou a aquisição de uma participação dominante) de uma sociedade por um (ou mais) naciona(is) de um EM, no território de outro
EM; a transferência da actividade de um trabalhador autónomo ou do centro principal de actividade
de uma empresa, para outro EM, tendo como consequência a extinção da actividade profissional ou
empresarial no Estado de origem ou a manutenção, neste Estado, de uma actividade dependente do
novo estabelecimento”.
Por sua vez, a liberdade de estabelecimento secundária encontra-se prevista no art. 49º, §1, 2ª
parte, e “abrange as hipóteses (de constituição de um estabelecimento secundário) em que um trabalhador autónomo ou uma empresa, mantendo o seu estabelecimento original, constitui um estabelecimento
noutro EM (agência, sucursal ou filial), que depende em termos organizativos ou económicos daquele
estabelecimento principal (o centro principal da actividade do trabalhador autónomo ou empresa não
se transfere)”(12)
Referindo-se ao âmbito normativo e âmbito de protecção desta liberdade fundamental, JÓNATAS
E.M. MACHADO (13) pondera que para essa determinação é fundamental o significado do conceito de
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“estabelecimento” (14), já que “o direito de estabelecimento pretende tutelar a prossecução efectiva
de uma actividade económica, através de uma instalação estável noutro Estado-membro”.
Sendo este o conteúdo da liberdade de estabelecimento não se vislumbra como é que, no caso
em apreço, a liquidação de taxas por afixação de publicidade possa interferir com este direito, sendo
que a recorrente se limita a alegar em abstracto a violação do art. 49º do TFUE sem identificar que
dimensões do direito à liberdade de estabelecimento são postas em causa no caso sub judice.
No que respeita o conteúdo útil do direito com aplicabilidade directa, o que se verifica é que “o
direito de estabelecimento prescreve a adopção de condições não discriminatórias entre cidadãos de
vários Estados-membros (15)”.
Com efeito, o art. 49º do TFUE começa por conter uma proibição de discriminação em razão
da nacionalidade “proibindo assim as discriminações directas, ou seja, as regras nacionais restritivas da liberdade de estabelecimento, cuja aplicação depende, formalmente, da nacionalidade dos
destinatários” e as “discriminações indirectas, ou seja, as regras restritivas que, embora se apliquem
independentemente da nacionalidade, produzem efeitos exclusiva ou predominantemente em relação
a estrangeiros, nacionais de EM, prejudicando-os” (16).
Mais uma vez, não se vislumbra nem a recorrente indica que restrições à liberdade de estabelecimento entre nacionais de diferentes Estados-Membros possam resultar da liquidação, no caso, das
taxas de publicidade.
Com efeito, não se afigura que a exigência do pagamento de uma taxa de afixação de publicidade,
que as empresas só fazem se assim o quiserem, possa constituir um obstáculo a que os nacionais de
outro Estado-membro criem Portugal um estabelecimento, transfiram para cá um estabelecimento ou
criem uma filial, agência ou sucursal (17).
Em suma, em face do exposto, não podemos deixar de concluir que inexiste qualquer limitação à
liberdade de estabelecimento, que constitui, por natureza, matéria distinta do exercício da actividade
(de comércio ou serviços) propriamente dita (18).
A livre prestação de serviços encontra-se consagrada nos arts. 56º a 62º do TFUE, dispondo
o art. 56º que “as restrições à livre prestação de serviços na União serão proibidas em relação aos
nacionais dos Estados-membros estabelecidos num Estado-membro que não seja o do destinatário da
prestação”.
Embora tanto o direito ao estabelecimento como a livre prestação de serviços digam respeito ao
exercício de uma actividade económica, o direito ao estabelecimento caracteriza-se por compreender
a existência de uma instalação estável e duradoura noutro Estado-membro, enquanto a livre prestação de serviços diz respeito ao exercício temporário da actividade económica propriamente dita (19).
A situação em apreço poderia configurar, quanto muito, uma restrição à livre prestação de serviços. Para tanto, tornar-se-ia, em primeiro lugar, necessário que o seu conteúdo compreendesse, como
pretende a recorrente, o direito à afixação, de forma gratuita, de mensagens publicitárias com os sinais
distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas
com os bens e serviços comercializados no estabelecimento, em bens ou espaços afectos ao domínio
público ou dele visíveis. Por outro lado, teria ainda de estar em causa uma empresa cuja actividade
tivesse como objecto esta prestação de serviços e não pudesse lançar mão de outro tipo de publicidade,
o que de todo em todo não se verifica e configura até uma hipótese absurda”.
2.4.2 Quanto à alegada violação da alínea c) do n.º 2 do art. 50.º do TFUE.
Sobre esta questão ficou consignado no Acórdão que vimos seguindo, o seguinte:
“O n.º 1 deste preceito prescreve que “Para a realização da liberdade de estabelecimento numa
determinada actividade”, “o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo
legislativo ordinário, e após consulta do Comité Económico e social, adoptarão directivas”.
Por sua vez, segundo o n.º 2, “o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão exercerão as
funções que lhes são confiadas nos termos das disposições anteriores, designadamente:
(...) c) eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção
constitua obstáculo à liberdade de estabelecimento;
Da simples leitura dos preceitos mencionados resulta claramente que não estamos perante normas
de aplicação directa. Pois, como se viu, a concretização da alínea c) do art. 50º do TFUE é remetida
expressamente para actos legislativos das instituições europeias, sendo elas que hão-de legislar, com
vista a eliminar os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional,
quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua
obstáculo à liberdade de estabelecimento -, por intermédio de directivas, como decorre do n.º 1, do
mesmo dispositivo normativo.
Como salienta a recorrida, há aqui uma clara opção do Legislador da União, quanto à forma de
concretização do preceito em análise, através da aprovação de Directivas, numa manifesta intenção de
harmonizar legislações, mas deixando aos Estados-membros liberdade de escolha quanto aos meios a
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utilizar, para tal fim. E foi o que aconteceu entre nós através da emissão dos decretos-leis nºs 92/2010,
de 26 de Julho e 48/2011, de 1 de Abril.”
Improcede também a interpretação que a recorrente defende nestes autos, mostrando-se inviável
a aplicabilidade directa da referida norma [al. c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE].
2.4.3. Quanto à alegada violação dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
nas alínea b) e c) do no n.º 3 do art. 15º da Directiva Serviços.
Sobre esta questão seguimos igualmente o fixado no Acórdão de 21 de Novembro de 2012, onde
se pode ler:
“Como vimos, o que o art. 50º, n.º 2, alínea c), do TFUE consagra, a título programático, é a
gradual supressão das formas de restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-Membros,
isto é, através da emissão de directivas, o que veio a acontecer, em relação aos Serviços através da
Directiva 2006/123/CE.
Acontece que o objecto desta Directiva, consignado no seu art. 1º é o de estabelecer “disposições
gerais (20) que facilitam o exercício da liberdade de estabelecimento dos prestadores de serviços e a
livre circulação dos serviços, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade dos serviços”.
Esta ideia de que o seu objecto é o de estabelecer um quadro jurídico geral necessário a “eliminar
os entraves à liberdade de estabelecimento dos prestadores nos Estados-Membros e à livre circulação
de serviços entre Estados-Membros” (Considerando n.º 5), está claramente assumido no Considerado n.º 7, onde se pode ler que “A presente Directiva estabelece um quadro jurídico geral aplicável
a uma ampla variedade de serviços, tendo simultaneamente em conta as particularidades de cada tipo
de actividade ou de profissão e o respectivo sistema de regulação”, quadro este que se baseia “numa
abordagem dinâmica e selectiva…”.
No mesmo sentido, da não aplicabilidade directa da directiva, vai o art. 44º que, sob a epígrafe
“Transposição”, dispõe que os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento ao disposto na presente directiva
antes de 28 de Dezembro de 2009”.
Ora, também logo por aqui se vê que a resolução da questão sub judice nada tem que ver com a
aplicação da presente directiva uma vez que as liquidações em causa dizem respeito ao ano de 2008.
Por outro lado, ainda que as directivas não sejam directamente aplicáveis, pode haver normas
que o sejam, mas para que tal aconteça exige-se que tais normas sejam precisas, claras, e incondicionais (21), para além de não carecerem de medidas complementares.
No caso concreto, os princípios da necessidade e da proporcionalidade, consagrados
no art. 15º, n.º 3, alíneas b) e c), da Directiva Serviços, além de não serem por natureza directamente
aplicáveis por si, não podemos deixar de notar que, no contexto do referido preceito, a sua aplicação
está directamente condicionada à aferição da legalidade dos requisitos elencados no n.º 2 do art. 15º,
que tem o seguinte conteúdo:
“Os Estados-Membros devem verificar se os respectivos sistemas jurídicos condicionam o acesso
a uma actividade de serviços ou o seu exercício ao cumprimento de algum dos seguintes requisitos
não discriminatórios:
a) Restrições quantitativas ou territoriais, nomeadamente sob a forma de limites fixados em função
da população ou de uma distância geográfica mínima entre prestadores;
b) Obrigação de o prestador se constituir de acordo com uma forma jurídica específica;
c) Requisitos relativos à detenção do capital de uma sociedade;
d) Requisitos, excluindo os referentes a questões abrangidas pela Directiva 2005/36/CE ou os
previstos noutros instrumentos comunitários, que restringem a determinados prestadores o acesso à
actividade de serviço em causa em razão da natureza específica da actividade.
e) Proibição de dispor de mais do que um estabelecimento no território do mesmo Estado;
f) Requisitos que impõem um número mínimo de empregados;
g) Tarifas obrigatórias mínimas e/ou máximas que o prestador tem de respeitar;
h) Obrigação de o prestador fornecer, juntamente com o seu serviço, outros serviços específicos”.
Considerando o exposto, mesmo admitindo que tais proibições são de aplicação directa, não
vemos que conexão se possa estabelecer entre elas e o regime que presidiu à liquidação das taxas de
publicidade.
Em primeiro lugar, nunca estaria em causa qualquer limitação ou restrição ao acesso a uma
actividade ou prestação de serviço, mas, quando muito, eventuais restrições ao seu exercício. Mas,
para tal, como ficou dito, implicava que se alegasse tratar-se de uma empresa cujo objecto único e
exclusivo fosse a prestação deste tipo de publicidade sem possibilidade de lançar mão de qualquer
outro. Isto é, fosse um requisito essencial e necessário do conteúdo da prestação de serviços, o que
não vem alegado.
Em segundo lugar, do regime da liquidação das taxas de publicidade não consta, nem tão pouco
vem alegado, a subordinação do licenciamento da publicidade ao cumprimento de qualquer dos requisitos discriminatórios mencionados.
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De igual modo, também os que são proibidos no art. 14º da Directiva, e que se prendem designadamente com requisitos discriminatórios baseados, designadamente, na nacionalidade, residência
do prestador, proibição de ter mais de um estabelecimento, etc., não têm qualquer aplicação ao caso
em apreço.
Argumento decisivo reside, no entanto, no facto de a própria Directiva Serviços dizer expressamente que não se aplica em matéria de fiscalidade (art. 2º, 3), sendo que a questão central subjacente
ao presente recurso gira precisamente em torno da natureza da taxa de publicidade, quanto a saber
se facto é uma taxa ou deve antes ser qualificada como um imposto, o que significa que estamos no
domínio de matérias directamente excluídas do âmbito da Directiva em causa.
Por outro lado, no Considerando n.º 60 da Directiva Serviços pode ler-se que “A presente directiva, e em particular as disposições relativas aos regimes de autorização e ao âmbito territorial
de uma autorização, não deverá interferir na repartição das competências regionais ou locais dos
Estados-Membros, incluindo os governos regionais ou locais, …”
Ora, também por aqui é de excluir a aplicação ao caso em apreço da Directiva em causa.
Como resulta do ponto 9º das Conclusões da recorrida, “O licenciamento da Publicidade, na
cidade de Lisboa, encontra a sua sede no Regulamento de Publicidade - 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, sendo as taxas
concretamente aplicáveis a cada licenciamento as estabelecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16.º do referido Regulamento,
sendo que, para a situação dos autos, as taxas foram liquidadas tendo por base os valores estabelecidos
na TTORM em vigor para o ano de 2008, publicada no Boletim Municipal n.º 726, de 17 de Janeiro
de 2008 (Edital n.º 3/2008)”.
Acontece que é a própria Constituição da República Portuguesa (CRP) a consagrar a possibilidade
de as autarquias tocais disporem de poderes tributários próprios, nos casos e nos termos previstos na
lei (cfr. n.º 4 do art. 238º), conferindo, ainda, aos municípios, receitas tributárias próprias, igualmente
nos termos em que a lei o previr (cfr. § único do art. 254º). De tais normas resulta que os municípios
dispõem, por um lado, de poder tributário próprio, na medida e nos termos em que for previsto por
Lei, e por outro lado, de património e finanças próprios. Os Municípios dispõem ainda de poder regulamentar (art. 241º da CRP), que os habilita, designadamente, a definirem os termos do exercício
do mencionado poder tributário.
Dando concretização ao comando constitucional, o legislador concedeu de forma expressa, aos
municípios, um conjunto de atribuições, de entre as quais se destacam, com relevo para a presente
questão, o exercício de poderes tributário e regulamentar.
Os municípios encontram-se, assim, constitucionalmente habilitados, não só a liquidar e cobrar as
taxas que se encontrem previstas na Lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade,
podendo igualmente definirem, de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer.
A afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial depende, na área de cada município, de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no art. 1.º, da
Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de mensagens publicitárias de natureza
comercial, o qual, 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. 1.º).
Acresce que, de acordo com o art. 3.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, e para o que ora importa, “as taxas das autarquias
locais são tributos que assentam (...) na utilização privada de bens do domínio público e privado
das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”.
Por seu turno, a Lei das Finanças Locais em vigor desde 2007 consagra, entre outras, como receita
municipal, à semelhança do que havia feito anteriormente, o produto da cobrança de taxas (...) resultante da concessão de licenças (..) (cfr. alínea c), do art. 10.º), as quais podem ser criadas nos termos
definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (cfr. n.º 1 do art. 15.º).
Temos, desta forma, que constitui atribuição própria dos municípios o licenciamento da afixação
de mensagens de cariz publicitário, bem como para liquidar e cobrar taxas inerentes a tais licenciamentos, nos termos que forem fixados em regulamentos da sua autoria, pelo que não há dúvida que
aplicação da mencionada Directiva iria interferir com a repartição de competências entre o governo
central e as autarquias locais, ao arrepio do pretendido pela mesma”.
2.4.4. Quanto à alegada violação de anterior jurisprudência do TJ sobre questão similar.
Finalmente, nas alegações, a recorrente invoca ainda a violação de anterior jurisprudência do
TJ, em situação similar, vazada no Acórdão de 29 de Novembro de 2001, proc C-17/00, que pela sua
importância se impõe analisar.
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Desde já se adianta, porém, que a situação sobre que versou o Acórdão mencionado pela recorrente
não tem paralelo com a situação dos autos, como ficou consignado no Acórdão de 21 de Novembro de
2012, que passamos a transcrever.
“Se não vejamos.
Não se nega que o Tribunal de Justiça concluiu, por Acórdão de 29 de Novembro de 2001, no
âmbito do proc C-17/200, que a aplicação de um imposto local (Bélgica) sobre antenas parabólicas
era contrário ao art. 59º do Tratado (actual art. 49º do TFUE).
Note-se, porém, que da fundamentação do Acórdão resulta, entre o mais, que, no caso, a criação
do imposto sobre antenas parabólicas tinha como efeito “impor à recepção de emissões televisivas
difundidas por satélite um encargo que não existe quanto às emissões por cabo, não estando este último
meio de recepção sujeito a um imposto semelhante a cargo do destinatário”, sendo que a maior parte
das emissões televisivas difundidas a partir dos Estados-Membros só pode ser captada por antenas
parabólicas.
Assim sendo, ponderou o TJ que “um imposto como o instituído pelo regulamento dissuade
os destinatários de serviços de radiodifusão televisiva estabelecidos no território do município de
Watermael-Boitsfort de procurarem um acesso às emissões de radiodifusão televisiva provenientes
de outros Estados-Membros, uma vez que a recepção de tais emissões está sujeita a um encargo
que não existe quanto às emissões que emanam de organismos de radiodifusão estabelecidos na
Bélgica.”
“Além disso”, pode ler-se no mencionado Acórdão, “a instituição de um tal imposto é susceptível
de entravar o exercício das actividades dos operadores activos no âmbito da transmissão por satélite,
ao impor à recepção de emissões de tais operadores um encargo que não existe quanto às emissões
difundidas pelos distribuidores de cabo nacionais.”
Assim, concluiu o Acórdão que vimos seguindo “que o imposto sobre as antenas parabólicas
instituído pelo regulamento dificulta mais as actividades dos operadores activos no âmbito da radiodifusão ou da transmissão televisiva estabelecidos noutros Estados-Membros que não a Bélgica, ao
passo que assegura uma vantagem especial no mercado interno belga e às actividades de radiodifusão
e de teledistribuição internas deste Estado”.
Resulta do exposto, que o referido imposto foi considerado contrário ao art. 49º do TFUE por
acabar por estabelecer uma discriminação entre o exercício da actividade dos operadores activos no
âmbito da transmissão por satélite e os operadores de cabo nacionais, assegurando uma vantagem
especial ao mercado interno belga e às actividades de radiodifusão e de teledistribuição internas, em
detrimento dos operadores estabelecidos nos outros Estados-Membros.
E de acordo com a jurisprudência do TJ, o art. 49º do TFUE “exige não só a eliminação de toda
e qualquer discriminação contra o prestador de serviços estabelecido num outro Estado-Membro
em razão da nacionalidade, mas também a supressão de toda e qualquer restrição, ainda que indistintamente aplicada a prestadores nacionais e de outros Estados-Membros, quando seja susceptível
de impedir ou entravar mais as actividades do prestador estabelecido noutro Estado-Membro, onde
preste legalmente serviços análogos” (cfr. Acórdãos: de 25 de Julho de 1991, Sager, C-76/90; e de 9
de Agosto de 1994,Vander Elst, C-43/93).
Ora, no caso dos autos, a recorrida não alega a existência de semelhante discriminação veiculada pela liquidação das taxas de publicidade, nem se vislumbra que a mesma possa existir desde
logo porque a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços públicos, ou dele
visíveis, não constitui, como ficou dito, dimensão necessária ao exercício da actividade da recorrida
ou de qualquer outra prestação de serviço.
Mas ainda que assim se entendesse, a verdade é que qualquer prestador de serviços tem plena
liberdade para aceder a todas as formas de comunicação, consagradas no Código da Publicidade,
para de forma directa ou indirecta, promover, com vista à sua comercialização, quaisquer bens ou
serviços (art. 3º do Código da Publicidade).
Estamos, por conseguinte, a falar apenas de uma forma de publicidade, que não tem nenhum
vínculo de necessidade ou de obrigatoriedade com o exercício de uma dada actividade, podendo qualquer prestador de serviços que ache as taxas de publicidade onerosas facilmente abdicar deste meio
por existirem nos tempos que correm outros até eventualmente mais eficazes.
Em face do exposto, não podemos deixar de concluir que inexiste qualquer questão susceptível
de ser colocada perante o TJ, porque, como se demonstrou, a aplicabilidade dos normativos indicados
pela recorrente (arts. 49º e 50º, n.º 2, do TFUE) não se encontra sequer em causa, não se verificando,
assim, os pressupostos da existência de questão relevante que seja necessário submeter ao TJ para
decisão do presente recurso.
Nas palavras de JÓNATAS MACHADO (22), “em princípio o TJUE só se pronuncia sobre questões relevantes para a decisão do caso concreto, estando afastada qualquer apreciação abstracta de
questões teóricas, hipotéticas ou impertinentes….”.
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Em face do exposto, deve, desta forma, ser rejeitado o pedido de reenvio prejudicial por falta da
verificação dos respectivos pressupostos.
2.5. Quanto à alegada violação do princípio da equivalência jurídica
Apesar da sentença recorrida ter aplicado ao caso sub judice a jurisprudência do Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 177/2010 que concluiu, invertendo jurisprudência anterior, que a taxa de
publicidade em causa configura uma verdadeira taxa e não um imposto, vem a recorrente reiterar que
a cobrança da taxa de publicidade é ilegal por não assentar na utilização de qualquer bem público ou
semi-público, assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica, com base no decidido no
Acórdão do STA, de 2/6/2010, proc 33/2010.
Ora, acontece que, tal como se pronunciou a Mmª Juíza “a quo”, os argumentos do Tribunal
Constitucional “foram acolhidos pelo órgão de cúpula desta jurisdição”, fixando–se o entendimento
sobre a qualificação como taxa da receita liquidada ao abrigo das normas em causa, nomeadamente e
entre outros, nos Acórdãos de 12/1/2011, de 19/1/2011, 6/4/2011, de 25/1/2011 e de 12/10/2011, nos
processos nºs 752/10, 33/10, 119/11, 93/11 e 306/11, respectivamente.
Pode assim ler-se, no Acórdão do Tribunal Constitucional, que tendo “o artigo 4.º, n.º 1, da Lei
Geral Tributária vindo explicitar 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 (23).
“(…).
“A emissão da licença, o mesmo é dizer, o levantamento do obstáculo jurídico (que já vimos
não ser arbitrário) dá origem a uma relação com o obrigado tributário distinta da que intercede com a
generalidade dos administrados, no quadro da qual a entidade emitente assume uma particular obrigação — a duradoura obrigação de suportar (pati) uma actividade que, embora respeitando aqueles
deveres, interfere permanentemente com a conformação de um bem público. Com o licenciamento,
alteram-se as posições jurídicas recíprocas de administração e administrado, ficando aquela onerada,
enquanto a situação persistir, com uma obrigação até aí inexistente. Inversamente, o anunciante
ganha título para uma activa e particular fruição, em termos comunicacionais, do espaço ambiental
necessária à realização da utilidade individual procurada, a qual não se confunde com o gozo passivo
desse espaço, ao alcance da generalidade dos cidadãos (cfr., todavia, o Acórdão n.º 437/2003). Em
exclusivo proveito próprio, um sujeito privado — o anunciante — introduz, através da actividade
publicitária, mudanças qualitativas na percepção e no gozo do espaço público por parte de todos
os que nele se movem, “moldando-o”, em função do seu interesse. A constituição da obrigação
passiva de se conformar com essa influência modeladora é justamente a contrapartida específica
que dá causa ao pagamento da taxa, estruturando, em termos bilaterais, a relação estabelecida com
o obrigado tributário”.
Não havendo motivos para nos afastarmos quer da jurisprudência do Tribunal Constitucional
mencionada quer da orientação maioritária deste Supremo Tribunal, concluímos que é de improceder
a argumentação da recorrente confirmando-se a sentença recorrida.
Em face do exposto, deve, assim, negar-se provimento ao recurso e manter-se a sentença recorrida.
III- DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Realce-se que o início de vigência destes diplomas é muito posterior à data a que respeitam as liquidações em causa.
(2) Neste sentido, cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, Tratado de Lisboa, Almedina, Coimbra, 2012, anotação e
comentário ao art. 267º, p. 963, e JÓNATAS MACHADO, Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 580.
Ver jurisprudência do TJ citada nas mencionadas obras.
(3) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de
1/6/2005, proc n.º 028/05.
(4) Cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos do STA: de 25/1/2012, proc n.º 802/2011; de 8/2/2012, proc n.º 937/2011;
e de 16/11/2011, proc n.º 584/2011.
(5) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas editora, 2011, anotação (18) ao art. 125º do
CPPT, p. 373-74.
(6) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95; de 4 de Junho de
2002, Lyckeskog, C-99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C-495/03.
(7) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros,
C-283/81.
(8) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(9) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577.
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(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 30/11/2011, proc. n.º 284/11; de 16/11/201, proc. n.º 636/11; de 2/11/2011,
proc. n.º 193/11.
(11) Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, Anotação ao Tratado de Lisboa, cit., anotação ao art. 49º do TFUE, pp. 318/19.
(12) Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 319.
(13) Cfr. ob. cit., p. 324.
(14) Tendo em conta a jurisprudência do TJ estabelecimento é a instalação de um centro permanente de actividade comercial ou profissional por nacionais (pessoas singulares ou colectivas) de um EM, no território de outro EM, quer através de
transferência integral de actividade, quer através de constituição de agências, sucursais ou filiais, com o objectivo de aceder ao
exercício ou de exercer actividades, de forma autónoma e com fim lucrativo” (cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 318.)
(15) Cfr. JÓNATAS E.M.MACHADO, ob cit., p. 324.
(16) ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., anotação ao art. 49º do TFUE, pp. 319-320.
(17) Sobre as diferentes densificações do direito ao estabelecimento, cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do
Direito Fiscal Internacional, Almedina, Coimbra, 2010, p. 256.
18 Em hipóteses de difícil distinção, são três os critérios adiantados pela doutrina para permitir a identificação da liberdade
de estabelecimento em face da liberdade de prestação de serviços: a instalação permanente e estável; a duração indeterminada
do exercício da actividade; o centro da actividade desenvolvida (cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 318).
(19) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, ob. cit., p. 256.
(20) Sublinhado nosso.
(21) Neste sentido, cfr. JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA, “A propósito dos efeitos das directivas na ordem jurídica dos
Estados-membros”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 30, 2001, pp. 10/11, onde o Autor comenta a jurisprudência pertinente do TJ sobre os requisitos exigidos para as directivas produzirem efeito directo, em especial o que decorre da existência
de uma obrigação incondicional e suficientemente precisa em benefício dos particulares.
(22) Cfr. ob. cit., p. 581.
(23) De igual modo, a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro (alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e
pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro), que aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, consagra, no artigo 3.º,
idêntica categorização.

Acórdão de 28 de Novembro de 2012.
Assunto:
Avaliação por método indirecto. Artigo 87.º, F), da LGT (Redacção do OE para 2005).
Acréscimos patrimoniais. Aumento de capital social por entrada em dinheiro.
Sumário:
I — Evidenciado o aumento de capital de uma sociedade por entrada em dinheiro
de montante que excede o triplo dos rendimentos que o sujeito passivo declarou
para efeitos de IRS nesse ano, consideram-se verificados os pressupostos legais
para a avaliação indirecta do seu rendimento tributável ao abrigo da alínea f )
do artigo 87.º da LGT, na redacção da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro
(Orçamento do Estado para 2005).
II — Passa então a recair sobre o sujeito passivo o ónus de demonstrar que correspondem
à realidade os rendimentos declarados e que é outra a fonte daquele acréscimo
patrimonial, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 89.º-A da LGT.
Processo n.º 1197/12-30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Anabela Maria Pinto Lourenço Guedes Coelho.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 O Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (adiante Recorrente), considerando
existir uma desproporção não justificada superior a um terço entre os rendimentos declarados pelo
agregado familiar de Anabela Maria Pinto Lourenço Guedes Coelho (adiante Contribuinte ou Recorrida)
para o ano de 2008 e o valor do aumento de capital por ela efectuado em dinheiro numa sociedade de
que é a única sócia, procedeu à fixação do rendimento tributável dos Contribuinte para esse mesmo ano
por métodos indirectos, nos termos da alínea f) do art. 87.º da Lei Geral Tributária (LGT), introduzida
e na redacção da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro (1) (Orçamento do Estado para 2005), e dos
n.ºs 3 e 5 do art. 89.º-A da mesma Lei.
1.2 Os Contribuintes recorreram dessa decisão, ao abrigo do disposto nos n.ºs 7 e 8 do art. 89.º-A
da LGT, conjugado com o art. 146.º-B, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT),
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para o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que, julgando o recurso procedente, anulou a decisão
administrativa de fixação da matéria tributável por métodos indirectos.
1.3 O Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira recorreu para este Supremo Tribunal
Administrativo dessa sentença, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva
motivação, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. No ano de 2008, a contribuinte Anabela Maria Pinto Lourenço Guedes Coelho efectuou uma
operação de aumento de capital no valor de € 125.000,00, tendo declarado para efeitos de tributação
em IRS € 1.857,36 de rendimento líquido.
B. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária, competia à contribuinte a prova de que os rendimentos por ela declarados correspondem à realidade ou que o acréscimo
de património ou de consumo evidenciados provêm de fonte não sujeita a tributação em Portugal ou
não sujeita a declaração.
C. Nestes termos, cabia à contribuinte provar que os meios financeiros aplicados na operação de
aumento de capital são provenientes de fonte ou fontes não sujeitas a declaração e/ou tributação em
Portugal ou, em alternativa, de fonte ou fontes que, estando sujeitas a declaração e/ou tributação em
Portugal, foram efectivamente declaradas.
D. A ausência desta prova justifica a sujeição a tributação indirecta nos termos que constam do
acto controvertido em primeira instância.
E. A decisão a quo incorreu em erro de interpretação do artigo 87.º, alínea f) e 89.º-A, n.º 5, ambos
da LGT e em erro de qualificação de jurídica dos factos controvertidos.
F. Ao contrário do sustentado na decisão a quo uma operação de aumento de capital é reveladora
de um acréscimo patrimonial ou de consumo evidenciados, não só na esfera da pessoa colectiva, mas
também na esfera da pessoa singular, situação que em nada difere da ocorrida com a prestação de um
suprimento ou com a aquisição de um carro, mota, barco, avião ou casa.
G. Com o devido respeito, errou na qualificação jurídica dos factos a decisão a quo quando sustenta que no ano da operação de aumento de capital não se regista um acréscimo patrimonial na esfera
da pessoa singular, mas apenas na pessoa colectiva.
H. Ainda com o devido respeito, errou a decisão a quo ao interpretar o artigo 87.º, alínea f) e o
artigo 89.º, n.º 5 da LGT, retirando destas normas que para efeitos da avaliação indirecta será necessário
que a administração fiscal demonstre que o acréscimo patrimonial ou consumo tenha ocorrido no ano
concreto a que se refere a tributação realizada (in casu, 2008).
I. Aceitar como correcta esta interpretação a quo será desvirtuar todo mecanismo previsto nestes
artigos assim como a sua ratio legis, pois bastaria a qualquer contribuinte concretizar o acréscimo de
património ou despesa no dia 1 de Janeiro, demonstrando posteriormente em sede judicial que já possuíam esses meios financeiros no dia e ano anterior, afastando dessa forma a tributação.
J. O mecanismo previsto no artigo 87.º, alínea f) e no artigo 89.º-A da LGT consiste numa avaliação indirecta de rendimentos aplicável a situações demonstrativas de uma capacidade contributiva
inconsistentes com os rendimentos declarados.
K. Porém, essas situações não configuram mais do que indícios de uma capacidade contributiva a
que não foi possível aceder por via directa. Logo não constituem per si, factos tributários ou o próprio
objecto da tributação. Se o fossem a tributação seria directa.
L. O que é relevante neste mecanismo é identificar factos que revelam a disponibilidade de meios
financeiros inconsistentes com os rendimentos declarados, e caso o contribuinte não justifique a fonte
desses rendimentos, ocorre a tributação indirecta dessa capacidade contributiva, mesmo sem identificação do facto ou factos concretos geradores do rendimento.
M. É a impossibilidade de acesso directo aos factos geradores da capacidade contributiva evidenciada que leva a lei a tributar indirectamente, in casu, a impossibilidade de aceder directamente à
fonte da capacidade financeira evidenciada pela contribuinte ao realizar uma operação de aumento de
capital, em 2008, no valor de € 125.000,00.
N. Dos artigos 87.º, alínea f) e 89.º, n.º 5 da LGT decorre que o acréscimo patrimonial ou consumo devem ser tributados no ano em que são “evidenciados”: ou seja, no ano em que ocorre o facto
que vai despoletar a aplicação do mecanismo de avaliação indirecta, e de onde resulta a evidência de
capacidade financeira.
O. Ou seja, será com referência a esse mesmo ano em que é evidenciada a capacidade financeira
através do acréscimo de património ou consumo, que é necessário aferir da existência de divergência
entre a capacidade financeira e os rendimentos declarados.
P. Uma vez constatada a existência dessa divergência compete ao contribuinte provar de que correspondem à realidade os rendimentos declarados ou de que é outra a fonte da capacidade financeira
evidenciada.
Q. Para evitar a tributação compete aos contribuintes justificar a divergência entre a capacidade
financeira evidenciada e os rendimentos declarados, o que poderá fazer através da demonstração de
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que estes correspondem à realidade ou que o acréscimo de património ou de consumo evidenciados
provem de fonte não sujeita a tributação em Portugal ou não sujeita a declaração.
R. Não sendo para tal relevante a mera demonstração de que a capacidade financeira teve origem
noutro período de tributação que não aquele em que ocorreu a evidência da capacidade financeira e
consequentemente em que ocorreu a tributação.
S. Assim, a tributação indirecta que seja feita com base neste mecanismo respeita ao período
tributário em que ocorreu o facto que determina a sua aplicação, sendo a declaração de rendimentos
desse ano aquela que é considerada para efeitos do disposto na alínea f) do artigo 87.º e no n.º 5 do
artigo 89.º-A, ambos da LGT.
T. Resulta assim de forma evidente que a decisão a quo fez uma errada interpretação dos artigos 87.º,
alínea f) e 89.º-A, n.º 5 da LGT, assim como uma errada qualificação dos factos jurídicos resultantes
da operação de aumento de capital.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão do Tribunal a quo ser
revogada, com todas as legais consequências, […]».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo.
1.5 Os Contribuintes contra alegaram, pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Resumiram a sua posição em conclusões do seguinte teor:
«I - A Ré não se conformando com a decisão da douta sentença proferida pelo Tribunal a quo,
apresentou recurso da mesma, alegando que o Tribunal a quo fez uma errada interpretação dos artigos 87.º, alínea f) e 89.º-A n.º 5 da LGT, bem como fez uma errada qualificação dos factos jurídicos
resultantes da operação de aumento de capital;
II - Contudo, tais alegações não têm qualquer fundamento.
III - Na verdade, o Tribunal a quo faz correctas interpretações das mencionadas normas, explicando
ainda que estavam em discussão rendimentos respeitantes ao ano de 2008, pelo que será de aplicar o
art. 87.º e 89.º-A da LGT, com a redacção em vigor àquela data, tendo transcrito os dois artigos.
IV - Seguidamente, o Tribunal conclui que assiste razão aos recorrentes na pretensão formulada
de verem anulada a decisão de fixação dos rendimentos nos termos do art. 87.º alínea f) da LGT,
desde logo, porque a alínea f) do art. 87.º da LGT diz expressamente que a avaliação indirecta só pode
efectuar-se em caso de existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre
os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou consumo evidenciados pelo sujeito passivo
no mesmo período de tributação.
V - Significando isto que, a divergência tem de ocorrer entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património do mesmo sujeito passivo e no mesmo período de tributação.
VI - Ora, como bem fundamenta a sentença, a situação dos autos diz respeito ao aumento de capital
de € 125.000,00 no período de 2008, realizado pela única sócia Anabela Lourenço Guedes Coelho, na
empresa Imporcosmética.
VII - Contudo, apesar da empresa em causa ser uma unipessoal a mesma não se pode confundir
com a sua sócia, pois são pessoas distintas, logo sujeitos passivos distintos, com patrimónios distintos
e personalidades jurídicas distintas.
VIII - Pelo que, não se pode considerar que estar perante aquelas duas pessoas, uma singular a outra
colectiva, é estarmos perante o mesmo sujeito passivo que é referido na alínea f) do art. 87.º da LGT.
IX - Na verdade, o erro de interpretação ocorreu por parte da Administração Fiscal;
X - Na alínea f), do artigo 87.º da Lei Geral Tributária (LGT), na redacção dada pela Lei
n.º 55-B/2004, de 30.12, refere que a avaliação indirecta só pode efectuar-se caso exista divergência
não justificada, de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património
ou o consumo evidenciado pelo sujeito passivo;
XI - Ora, o aumento de capital que o sujeito passivo Anabela Guedes Coelho efectuou, na firma
Imporcosmética não é considerado acréscimo de património, nem sequer acréscimo do consumo;
XII - Efectivamente, ao proceder ao aumento de capital da firma de que é única sócia e gerente,
e tendo esse aumento sido realizado em dinheiro, verifica-se que o sujeito passivo teve um decréscimo
do seu património, considerando-se que o sujeito passivo até ficou mais empobrecido.
XIII - Não se pode, por isso, considerar ter havido acréscimo de património ou ao consumo evidenciado pelo sujeito passivo Anabela Guedes Coelho;
XIV - Acresce que, o aumento de capital nem sequer está previsto no artigo 87.º da LGT, para
que se possa realizar avaliação por métodos indirectos, pelo que, sendo o artigo 87.º da LGT uma
norma de incidência, não se admite interpretação extensiva, logo não pode ser extensível aos casos de
aumento de capital.
XV - Por outro lado, a aplicação do artigo 89.º-A da LGT aos contribuintes está condicionada
ao preenchimento de determinados pressupostos prévios, uns relativos ao valor de aquisição e outros
relativos à divergência entre a capacidade aquisitiva demonstrada e os rendimentos declarados em
sede de IRS.
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XVI - Assim, para que algum contribuinte seja eventualmente tributado por esta avaliação indirecta, é necessário que evidencie, alguma das seguintes manifestações de fortuna
– Aquisição de imóveis de valor igual ou superior a € 250.000;
– Aquisição de automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou superior a € 50.000;
– Aquisição de motociclos de valor igual ou superior a € 10.000;
– Aquisição de barcos de recreio de valor igual ou superior a €25.000;
– Aquisição de aeronaves de turismo;
– Suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por qualquer
elemento do seu agregado familiar, de valor igual ou superior a € 50.000,00.
XVII - O que não sucedeu na presente situação, pois não se verifica nenhum dos pressupostos
supra evidenciados.
XVIII - Nem sequer se pode comparar a realização de um aumento de capital numa empresa com
nenhum dos pressupostos supra identificados, muito menos com a aquisição de um imóvel, automóvel
ou com a realização de um suprimento;
XIX - Pois o aumento de capital vai constituir um acréscimo para a empresa e não para o sujeito
passivo Anabela Guedes Coelho;
XX - Ao passo que a aquisição de qualquer um daqueles bens ou mesmo a realização de um empréstimo, resultariam numa verdadeira manifestação de fortuna, o que não aconteceu.
XXI - Pelo que o Tribunal a quo decidiu bem ao ter determinado a anulação da decisão de fixação
do rendimento tributável respeitante ao ano de 2008,
Termos em que, nos melhores de Direito e com o suprimento de Vossas Excelências, deve ser
indeferido o recurso apresentado pela Administração Fiscal, mantendo-se na integra a sentença proferida pelo Tribunal a quo […]».
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público
e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao recurso,
revogada a sentença recorrida e mantido na ordem jurídica o despacho da autoridade tributária. Isto,
com a seguinte fundamentação:
«Nos termos do disposto no artigo 87.º/f) da LGT (redacção à data dos factos), a avaliação
indirecta do rendimento tributável pode ter lugar quando exista uma divergência não justificada de,
pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo
evidenciado pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação.
Nos termos do disposto no artigo 89.º-A/3 da LGT, verificada a situação atrás referida cabe ao
sujeito passivo a comprovação de que correspondem à verdade os rendimentos declarados e de que é
outra a fonte do acréscimo de património ou o consumo evidenciados.
De acordo com o estatuído no n.º 5 do mencionado artigo, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo
com os critérios previstos no artigo 90.º, que permitam à AT fixar rendimento superior, a diferença
entre o acréscimo de património ou o consumo evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito
passivo no mesmo período de tributação.
Como resulta do probatório, a recorrida, no ano de 2008 procedeu ao aumento do capital numa
sociedade comercial unipessoal, da qual é a única sócia, no montante de € 125.000,00, integralmente realizado em numerário, quando é certo que, nesse mesmo ano, apenas declarou rendimentos de € 1.857, 36.
Ora, a nosso ver e ao contrário do que sustenta a sentença recorrida, o aumento de capital social
da sociedade unipessoal em € 125.000,00 não corresponde a qualquer empobrecimento por parte da
recorrida.
De facto, a entrada desse capital na esfera jurídica da sociedade, tem como contrapartida imediata
a aquisição por banda da recorrida de uma quota de igual montante, que consubstancia, seguramente,
um acréscimo do seu património.
Na verdade, a recorrida passa a ser titular desse capital social.
Portanto, a nosso ver, como, também, sustenta a entidade recorrente, houve um acréscimo de
património da recorrida, no ano de 2008, no valor de € 125.000,00, evidenciado nesse mesmo ano
com a injecção na sociedade desse capital.
A AT não tem de provar a origem desses rendimentos, mas, tão-somente, o facto que evidencia
esse claro acréscimo de património.
Ora, a AT provou que, em 2008, a recorrida, apenas, declarou € 1.857,36, e que, nesse mesmo
ano, adquiriu a titularidade, mediante entrega de numerário, de mais € 125.000,00 no capital social
da sociedade comercial, da qual é a única sócia.
Provou, assim, que, nesse ano de 2008, houve uma divergência de, pelo menos 1/3 entre os rendimentos declarados pela recorrida e o acréscimo de património evidenciado no mesmo período de
tributação.
A partir daí incumbia à recorrida ó ónus de provar que os rendimentos declarados correspondem
à realidade e que foi outra a fonte do acréscimo de património, que, manifestamente, não cumpriu.
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Portanto, estão verificados os pressupostos para a determinação do rendimento tributável do ano
de 2008, por métodos indirectos, atento o estatuído nos artigos 87.º/f) e 89.º-A/3/5 da LGT.
A sentença recorrida fez, pois uma errada interpretação e aplicação dos citados normativos à
factualidade apurada, pelo que merece censura».
1.7 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atento o carácter urgente do
processo.
1.8 A questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento
quando considerou que a decisão administrativa padece do vício de violação de lei por não estarem
verificados os pressupostos legais para o recurso à fixação da matéria tributável por métodos indirectos, o que passa por indagar se o aumento de capital de uma sociedade efectuado pela Contribuinte
por entrada de dinheiro e de montante que excede mais de três vezes os rendimentos declarados nesse
ano evidencia, ou não, «acréscimo de património» (2) para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do
art. 87.º da LGT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento de facto nos seguintes termos (3):
«FACTOS PROVADOS:
1- A recorrente foi objecto de uma acção inspectiva levada a cabo pelos Serviços de Inspecção
Tributária da Direcção de Finanças do Porto que decorreu no período compreendido entre 04.05.2011
e 16.06.2011.
2- No âmbito da acção inspectiva identificada em 1) foi efectuada fixação da matéria colectável
de € 123.142,64 relativamente ao exercício de 2008 com recurso a métodos indirectos nos termos do
art. 89.º-A da LCT.
3- Os fundamentos para a fixação da matéria colectável acima identificada encontram-se exarados
no relatório constante de fls. 61 a 66 do PA e que aqui se dão por reproduzidas, mas cujos extractos
a seguir se transcrevem: “(...) Na sequência do procedimento de inspecção externo, de âmbito geral,
aos exercícios de 2008 e 2009, efectuada à sociedade IMPORCOSMÉTICA ANABELA LOURENÇO
UNIPESSOAL LDA, (…) da qual o sujeito passivo B, D. Anabela Lourenço é a única Sócia gerente verificou-se que esta sociedade realizou um aumento de capital em Junho de 2008, no valor de
125.000,00. Esta operação foi registada na contabilidade com base na Acta Número 09, lavrada em 19
de Junho de 2008, onde a gerência da sociedade afirma que “(...) Aberta a sessão foi proposta e aceite
pela única sócia aumentar o capital social dos actuais vinte e cinco mil euros para cento e cinquenta mil
euros, subscrito e realizado em dinheiro pela única sócia, para reforço da respectiva quota, já entrado
na Caixa Social (…)”
(…) A contabilidade registou aquele aumento de capital social, em Junho de 2008,com entrada na
conta Caixa (111) dos 125.000,00 €, tendo como documento de suporte ao registo contabilístico apenas
a referido acta e respectivo registo na conservatória. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE
IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS INDIRECTOS (...) Os rendimentos líquidos declarados em
sede de IRS pelo seu agregado familiar nesse mesmo ano totalizaram apenas 1.857,36 € (resultantes do
rendimento global da categoria A de 5.538,00 € e deduções específicas de 3.680,64 €), verificando-se
por isso, a existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo patrimonial ou consumo evidenciados pelo sujeito passivo do mesmo
período de tributação, o que por si reúne os pressupostos para a realização da avaliação indirecta,
conforme o estipulado na alínea f) do n.º 1 do art. 87.º da Lei Geral Tributaria (LGT) (redacção dada
pela Lei n.º 55-B/2004 de 30/12). Como nestes casos o ónus da prova cabe sempre ao sujeito passivo,
foi a D. Anabela Maria Pinto Lourenço Guedes Coelho, (...) notificada (...) para no prazo de 15 dias
fazer prova por escrito de que correspondem à realidade os rendimentos declarados em sede de IRS
no ano de 2008, e de que é outra a fonte de rendimento evidenciada pelo acréscimo de património ou
consumo evidenciados no aumento de capital de 125.000,00 € à empresa da qual é única sócia gerente,
juntando para o efeito os respectivos comprovativos que de uma forma inequívoca demonstrem a origem
e mobilização dos recursos financeiros utilizados para esse efeito. (…) Em resposta à notificação, o
sujeito passivo apresentou Relatório escrito, (...) em que o sujeito passivo alega o seguinte:
“1- Efectivamente no ano de 2008, foi realizado na firma Imporcosmética - Anabela Lourenço
(...) da qual sou única sócia e gerente, um aumento de capital no montante de 125.000,00 €;” (…) O
aumento de capital deveu-se à injecção de capital que deu entrada na caixa e foi sendo depositado
parcelarmente nas contas da firma para fazer face a despesas correntes, investimento realizado na
melhoria de condições de trabalho e aquisição de mobiliário; (...) O referido aumento deveu-se também
a entradas de capital para fazer face a pagamentos de salários dos funcionários da firma, bem como a
pagamento de algumas rendas do estabelecimento comercial da firma, (…) Ora, a proveniência dessas
injecções de capital foi algum capital próprio, no montante de 61.500,00 €, detido por mim, resultados
de alguma poupança realizada, ao longo de todos os anos de trabalho, bem como ofertas tidas no
ano do meu casamento, que foi sendo investido de forma parcelar na sociedade; (...) outra parte, no
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valor de 63.750,00 €, foi proveniente de empréstimos familiares, nomeadamente de pais, irmão, sogra
e cunhadas, que passo a discriminar: (...) Estas mencionadas quantias foram todas emprestadas em
numerário e não foram entregues de uma só vez, foram sendo disponibilizadas parcelarmente, até
chegar àqueles montantes, (...) Nenhuma das quantias passou por qualquer conta bancária da aqui
declarante, (...) Para além deste relatório, (...) o sujeito passivo não juntou qualquer comprovativo
que pudesse confirmar as alegações acima referidas, pelo o que consideramos como não justificados
os incrementos patrimoniais evidenciados no aumento de capital de 125.00,00 € à empresa da qual é
única sócia gerente. Da mesma forma, o sujeito passivo não consegue provar de forma inequívoca que
correspondem à realidade os rendimentos declarados em sede de IRS no ano de 2008, e de que é outra a
fonte de rendimentos evidenciada pelo acréscimo de património ou consumo evidenciados nesse aumento
de capital. (...) Face ao exposto no item anterior, esta Inspecção Tributária irá proceder à determinação
do rendimento tributável em sede IRS, do exercício de 2008, do sujeito passivo, através da avaliação
indirecta prevista no n.º 5 do artigo 89.º-A da LGT, tal como prevê o n.º 3 do artigo 9.º do CIRS e que
no caso concreto da verificação dos pressupostos enunciados na alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º da
LGT, considera como Rendimento Tributável a enquadrar na categoria G do IRS. (...)”
4- Dão-se aqui por reproduzidas as declarações constantes do PA de fls.32 a 36.
5- Dão-se aqui por reproduzidos os extractos de conta bancária e constantes destes autos de fls. 37
a 55 do PA.
6- A recorrente Anabela Lourenço é a única sócia gerente da Imporcosmética (facto admitido por
acordo).
7- A Imporcosmética no ano de 2008 realizou um aumento de capital de 125.000,00 € (facto
admitido por acordo).
8- A recorrente recebeu de familiares e amigos, empréstimos ao longo dos anos de 2007 e 2008
(depoimento das testemunhas).
9- Esses empréstimos foram efectuados de forma parcelar (depoimento das testemunhas).
10- A recorrente tinha poupanças decorrentes de prendas recebidas no seu casamento. (depoimento
das testemunhas)
Alicerçou-se a convicção do Tribunal na consideração da matéria dada como assente, nos factos
alegados e não impugnados e nos documentos acima identificados e igualmente não impugnados e no
depoimento das testemunhas.
FACTOS NÃO PROVADOS:
Não se provou, que valores em concreto os familiares e amigos emprestaram à recorrente Anabela, bem como quais os valores recebidos por esta a título de prendas de casamento, atendendo a que
prova testemunhal desacompanhada de prova documental adequada é claramente insuficiente para
esclarecer de forma objectiva que valores foram efectivamente recebidos».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Administração tributária (AT), verificando existir uma desproporção não justificada superior
a um terço entre os rendimentos declarados (4) pelo agregado familiar da Contribuinte para efeitos de
IRS do ano de 2008 – do montante de € 1.857,36 – e verificando também que esta, nesse mesmo ano,
procedeu a um aumento de € 125.000,00 do capital da sociedade unipessoal de que é a única sócia,
realizado em dinheiro, considerou verificada a hipótese legal da alínea f) do art. 87.º da LGT (à qual
se referirão todos os artigos adiante mencionados sem expressa menção do diploma de origem), na
redacção aplicável à data. Assim, e porque considerou que a mesma Contribuinte não logrou demonstrar que os rendimentos declarados correspondem à realidade e que foi outra a fonte que lhe permitiu
aquele acréscimo patrimonial, fixou a matéria tributável por métodos indirectos em € 123.142,64, tudo
nos termos dos n.ºs 3 e 5 do art. 89.º-A.
Na verdade, a alínea f) do n.º 1 do art. 87.º, introduzida pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, e na sua redacção original, em vigor à data dos factos, legitimava o recurso à avaliação indirecta
em caso de «[e]xistência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo no
mesmo período de tributação»; uma vez verificados os pressupostos de avaliação indirecta previstos,
designadamente, naquela norma, dispunha o n.º 3 do art. 89.º-A que «cabe ao sujeito passivo a prova
de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte (…) [d]o acréscimo patrimonial» evidenciado; por seu turno, o n.º 5 do mesmo artigo dispunha que «[n]o caso da
alínea f) do artigo 87.º, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar a categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90.º,
que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, a diferença entre o acréscimo de
património ou o consumo evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo no mesmo
período de tributação».
A Contribuinte insurgiu-se contra a fixação da matéria tributável por métodos indirectos, sustentando, para além do mais, que o aumento de capital na referida sociedade não pode ser tido como um
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acréscimo do seu património, nem sequer como acto de consumo, mas antes como um «decréscimo de
património», uma vez que teve que abrir mão de € 125.00,00 para proceder àquele aumento de capital.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, acolhendo a tese da Contribuinte, julgou
procedente o recurso judicial por este deduzido contra a decisão do Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Considerou, em síntese, que o acréscimo de património verificado respeita, não à
Contribuinte, mas à sociedade, sendo que esta, apesar de unipessoal, não se confunde com aquela «pois
são sujeitos passivos distintos, com identificações fiscais distintas, com patrimónios distintos e personalidades jurídicas distintas». Mais considerou que, sendo certo que ao decréscimo patrimonial sofrido pela
Contribuinte em ordem ao aumento do capital da sociedade, terá correspondido um prévio acréscimo,
a propósito deste último nada ficou demonstrado, pelo que, atendendo a que compete à AT demonstrar
os pressupostos para a tributação, deve concluir-se pela ilegalidade do acto administrativo recorrido.
Inconformado com essa sentença, o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira dela recorre para este Supremo Tribunal Administrativo. Argumenta, em síntese, que a operação de aumento de
capital é reveladora de um acréscimo patrimonial ou de consumo na esfera da pessoa que a efectuou.
Assim, a questão que ora cumpre apreciar e decidir é apenas a de saber se um aumento de capital de
uma sociedade operado por entrada em dinheiro pode considerar-se como um acréscimo patrimonial do
sócio que a efectuou para efeitos do disposto na alínea f) do art. 87.º, na redacção da Lei n.º 55-B/2004,
de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2005).
2.2.2 DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL NOS TERMOS DO art. 89.º-A E DO
art. 87.º-A, alínea F), NA REDACÇÃO DO OE PARA 2005
De acordo com o disposto no art. 89.º-A, n.º 1, disposição legal introduzida na LGT pela Lei
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro (5) (6) (denominada Lei de Reforma da Tributação do Rendimento),
no caso de o sujeito passivo evidenciar as manifestações de fortuna constantes da tabela do n.º 4 daquele artigo e não ter apresentado declaração de rendimentos ou ter declarado rendimentos inferiores
em mais de 50% ao rendimento padrão constante da mesma tabela, o n.º 3 (7), ainda do mesmo artigo,
impõe-lhe o ónus de comprovar que as manifestações de fortuna evidenciadas têm outra fonte que não
rendimentos sujeitos a declaração para efeitos de IRS (8).
Não o fazendo, ou seja, se o contribuinte não justificar (por facilidade de exposição, vamos usar a
expressão justificar com o sentido de demonstração da origem ou fonte dos valores aplicados na aquisição dos bens que constituem as manifestações de fortuna e da não obrigatoriedade da declaração desses
valores como rendimentos para efeitos de tributação em IRS) os valores que permitiram evidenciar as
manifestações de fortuna, a AT, nos termos dos arts. 89.º-A, n.º 1, e 87.º, alínea d), ficava autorizada
a proceder à avaliação indirecta do rendimento tributável, podendo, nos termos do n.º 4 do referido
art. 89.º-A, fixá-lo em montante igual ao rendimento padrão constante daquela tabela ou mesmo, se
existirem «indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90.º» que o permitam, em
montante superior, a enquadrar na categoria G do IRS (9).
Ou seja, os arts. 87.º, alínea d), e 89.º-A, n.ºs 1 e 4, vieram criar um regime especial de avaliação
indirecta, que o legislador justificou com a necessidade de combate à evasão e fraude fiscais, que assume
algumas características particulares:
– desde logo, face a uma manifestação de fortuna prevista como tal na lei e na ausência de declaração de rendimentos ou face à desproporção entre o rendimento padrão que a lei lhe faz corresponder
e o rendimento declarado, inicia-se o procedimento de fixação da matéria tributável, sendo que, se tiver
havido declaração de rendimentos, deixa de valer a presunção de veracidade da mesma;
– depois, a menos que o contribuinte demonstre que os valores que possibilitaram a manifestação de
fortuna não constituem rendimentos sujeitos a declaração para efeitos de IRS, ou seja, designadamente,
que tiveram origem em capital próprio, recurso ao crédito, herança ou doação, rendimentos sujeitos a
tributação autónoma ou que, por outro motivo, não esteja obrigado a declarar, etc., a AT fica, sem mais,
autorizada a fixar, de forma indirecta, como rendimento tributável em sede de IRS, categoria G, um
montante igual ao do rendimento padrão revelado pela manifestação de fortuna em causa.
Mais tarde, e dentro do mesmo espírito de combate à fraude e evasão fiscais, o legislador entendeu
sujeitar a regime idêntico ao das manifestações de fortuna os acréscimos patrimoniais e consumos,
assim suprindo as deficiências daquele regime, que deixou fora da previsão legal as situações em que
os contribuintes utilizam os rendimentos não declarados, não na aquisição dos bens duradouros ou
investimentos referidos na tabela do n.º 4 do art. 89.º-A, mas na aquisição doutros bens ou noutros
investimentos, de que resultem acréscimos do seu património, ou em consumos. O legislador entendeu,
pois, alargar as possibilidades de avaliação indirecta a outros casos em se verificasse uma desproporção
injustificada entre os acréscimos patrimoniais ou os consumos evidenciados e o rendimento declarado,
fazendo cessar a presunção de que este corresponde à realidade.
Assim, pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro – Lei de Orçamento do Estado para 2005 – foi
introduzida no art. 87.º, que prevê taxativamente os casos em que é admissível a avaliação indirecta,
a alínea f), do seguinte teor: «Existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço
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entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados pelo sujeito
passivo no mesmo período de tributação».
Ou seja, de acordo com aquela norma, e na referida redacção, nos casos em que o sujeito passivo
evidencie num determinado ano um acréscimo de património ou um consumo que divirja não justificadamente dos rendimentos declarados nesse ano em, pelo menos, um terço, o n.º 3 do art. 89.º-A, na
nova redacção que lhe foi dada de modo a incluir estes casos (10), impõe-lhe o ónus de comprovar que
os acréscimos patrimoniais ou os consumos evidenciados têm outra fonte que não rendimentos sujeitos
a declaração para efeitos de IRS.
Se o contribuinte não justificar os valores que permitiram evidenciar os acréscimos patrimoniais
ou consumos evidenciados, a AT, fica autorizada a proceder à avaliação indirecta do rendimento tributável, nos termos da referida alínea f) do art. 87.º. Nesse caso, a AT pode, nos termos do n.º 5 do
referido art. 89.º-A, fixar o rendimento tributável em sede de IRS em montante igual ao da diferença
entre o acréscimo de património ou o consumo evidenciados, ou mesmo em montante superior, se
existirem «indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90º» que lho permitam,
a enquadrar na categoria G do IRS.
Ou seja, os arts. 87.º, alínea f), e 89.º-A, n.º 5, vieram criar mais uma possibilidade de avaliação
da matéria tributável por método indirecto, com as seguintes características:
– face a um acréscimo patrimonial ou a uma manifestação de consumo que divirja em, pelo menos,
um terço do rendimento declarado no ano, cessa a presunção de veracidade da declaração e inicia-se o
procedimento de fixação da matéria tributável;
– depois, a menos que o contribuinte demonstre que os valores que possibilitaram o acréscimo
patrimonial ou o consumo evidenciados não constituem rendimentos sujeitos a declaração para efeitos
de IRS, ou seja, designadamente, que tiveram origem em capital próprio, recurso ao crédito, herança ou
doação, rendimentos sujeitos a tributação autónoma, etc., a AT fica, sem mais, autorizada a fixar, de forma
indirecta, como rendimento tributável em sede de IRS, categoria G, um montante igual ao da diferença
entre o rendimento declarado e o valor do acréscimo patrimonial ou do consumo evidenciados.
O legislador entendeu, pois, consagrar a possibilidade de tributação dos rendimentos revelados
por outras manifestações que não as previstas na tabela do n.º 4 do art. 89.º-A, norma de tipificação
rigidamente fechada, mediante a utilização, na alínea f) do art. 87.º, de uma cláusula geral ou tipificação aberta.
Assim, todos os incrementos patrimoniais que não encaixem nas tipificadas manifestações de
fortuna do n.º 4 do artigo 89º-A da LGT encontram espaço para serem consideradas sinais de riqueza
ao abrigo da alínea f) do art. 87.º.
Verificando-se uma fattispecie subsumível à previsão da alínea f) do art. 87.º, fica legitimado o
recurso à avaliação indirecta do rendimento tributável nos termos referidos, o que significa que, nessas
situações, a AT, por um lado, fica dispensada de demonstrar os requisitos gerais de recurso ao método
indirecto de avaliação, designadamente, a impossibilidade de determinação da matéria tributável por
métodos directos (cf. art. 88.º), e, por outro lado, as exigências de fundamentação, particularmente exigentes em sede da avaliação indirecta e compreendendo quer os pressupostos para o recurso à avaliação
indirecta quer o método utilizado na avaliação, satisfazem-se com a mera «descrição dos bens cuja
propriedade ou fruição a lei considerar manifestações de fortuna relevantes» e, quanto à quantificação
da matéria tributável, com a referência ao critério legal (cf. arts. 77.º, n.º 4, e 84.º, n.º 3).
Por outro lado, para esses casos, o n.º 7 do art. 89.º-A, ao arrepio da regra geral dos n.ºs 3 a 5 do
art. 84.º, prevê a impugnabilidade contenciosa directa da avaliação da matéria colectável por método
indirecto, afastando também expressamente a possibilidade de pedir a revisão administrativa da matéria
tributável, que constitui a regra geral prevista no art. 91.º da LGT.
2.2.3 O AUMENTO DE UMA QUOTA SOCIAL POR ENTRADA EM DINHEIRO COMO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Feitos estes considerandos em torno do regime legal da tributação dos rendimentos revelados por
manifestações de fortuna em vigor à data dos factos, regressemos agora à situação sub judice, que é de
aumento de uma quota social por entrada em dinheiro.
A AT considerou que o aumento da quota social da Contribuinte, de € 25.000 para € 150.000,
efectuado em 2008 e por entrada em dinheiro, quando, nesse ano, o agregado familiar da Contribuinte
declarou para efeitos de IRS rendimentos de € 1.857,36, integrava uma situação subsumível à previsão
da alínea f) do art. 87.º; e, porque a Contribuinte não justificou lhe onde lhe advieram os meios que
lhe permitiram esse acréscimo do seu património, este permitia à AT presumir um rendimento não
declarado, imputável a esse ano, de € 123.142,64 [(150.000-25.000) – 1.857,36].
A Contribuinte sustentou que não teve acréscimo patrimonial algum, pois o acréscimo verificado
é no património da sociedade, e que, pelo contrário, sofreu um decréscimo patrimonial, pois que teve
que desembolsar € 125.000 para proceder àquele aumento de capital.
A sentença recorrida acolheu a tese de que o acréscimo de património decorrente daquele aumento
da quota social se verificou, não na esfera da Contribuinte, mas na da sociedade e que, não obstante esta
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ser unipessoal, não se confunde com aquela «pois são sujeitos passivos distintos, com identificações
fiscais distintas, com patrimónios distintos e personalidades jurídicas distintas». Mais considerou que,
sendo certo que ao decréscimo patrimonial sofrido pela Contribuinte em ordem ao aumento do capital da
sociedade, terá correspondido um prévio acréscimo, a propósito deste último nada ficou demonstrado,
pelo que, atendendo a que compete à AT demonstrar os pressupostos para a tributação, deve concluir-se
pela ilegalidade do acto administrativo recorrido.
Salvo o devido respeito, a sentença não faz a melhor interpretação da lei. A ser como sustenta,
nunca se verificaria situação de facto alguma que, pelo menos no caso de aquisições onerosas dos
bens que integram a tabela do n.º 4 do art.89.º-A, permitisse a presunção de rendimentos que sustenta
a tributação. Na verdade, relativamente a esses bens sempre se poderia dizer que o sujeito passivo,
para os adquirir onerosamente, tinha visto o seu património diminuído em montante equivalente ao
respectivo valor de aquisição.
O entendimento sustentado pela Contribuinte ora Recorrida e sufragado pela sentença, sempre
salvo o devido respeito, revela uma menos correcta compreensão do regime da tributação previsto
pelas alíneas d) e f) do art. 87.º
O que aí se prevê, como meio de combater a evasão fiscal e perceber receita de rendimentos
ocultados, é que determinados factos conhecidos, que revelam poder aquisitivo, fazem presumir um
(preciso e pré-estabelecido) rendimento considerado capaz ou susceptível de o sustentar.
No caso sub judice, a Contribuinte que detinha uma quota de € 25.000 passou a deter uma quota
de € 150.000, o que significa que o seu património teve um acréscimo de € 125.000. Na verdade,
ao património que a Contribuinte já detinha acresceu aquele valor por força do aumento do capital
social da sociedade. E esse acréscimo resultou de um acto voluntário, da entrada de dinheiro efectuada pela Contribuinte.
Pouco releva aqui que a sociedade seja unipessoal, ou seja, tenha um único sócio que detém a
totalidade do capital social (11). O que releva é que a Contribuinte, num acto voluntário, procedeu ao
aumento do capital social mediante uma entrada em dinheiro, revelador da existência de rendimentos
incompatíveis com os que declarou nesse ano.
Sempre salvo o devido respeito, a afirmação de que o acréscimo patrimonial se deu exclusivamente na esfera patrimonial da sociedade é um sofisma. É que o único titular do capital social da
sociedade é a Contribuinte, motivo por que, sem prejuízo da diversidade de personalidades jurídicas
entre uma e outra, a Contribuinte passou a deter uma quota de € 150.000, quando anteriormente o
valor desta era de € 25.000. O património da Contribuinte evidencia, pois, um acréscimo igual à
diferença daqueles valores.
A sentença recorrida, na medida em que entendeu de forma diferente, que não se verificava aumento do património da Contribuinte, não pode manter-se, motivo por que será revogada.
2.2.4 A PROVA DE QUE OS RENDIMENTOS DECLARADOS CORRESPONDEM À REALIDADE E DE QUE FORAM OUTROS RENDIMENTOS QUE PERMITIRAM O ACRÉSCIMO
DO PATRIMÓNIO
Demonstrados que ficaram pela AT os pressupostos de aplicação da tributação por métodos
indirectos ao abrigo do disposto na alínea f) do art. 87.º, na redacção da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de
Dezembro, compete agora julgar, em substituição, se ficou provado que a Contribuinte não omitiu
quaisquer rendimentos na sua declaração de IRS e que o valor do acréscimo patrimonial evidenciado
tem proveniência em rendimentos que não haviam de ser declarados, recaindo sobre ela Contribuinte
o respectivo ónus (89.º-A, n.º 3), nos termos que deixámos já referidos.
A sentença recorrida considerou não provados os factos alegados pela Contribuinte em ordem a
essa demonstração.
Ora, não tendo ficado demonstrado que o referido aumento de capital tenha sido efectuado com
rendimentos não sujeitos a declaração e, consequentemente, que a Contribuinte não violou os seus
deveres declarativos, a impugnação judicial também não pode ser julgada procedente com esse fundamento, como decidiremos a final.
2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Evidenciado o aumento de capital de uma sociedade por entrada em dinheiro de montante
que excede o triplo dos rendimentos que o sujeito passivo declarou para efeitos de IRS nesse ano,
consideram-se verificados os pressupostos legais para a avaliação indirecta do seu rendimento tributável ao abrigo da alínea f) do art. 87.º da LGT, na redacção da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro
(Orçamento do Estado para 2005).
II - Passa então a recair sobre o sujeito passivo o ónus de demonstrar que correspondem à realidade
os rendimentos declarados e que é outra a fonte daquele acréscimo patrimonial, nos termos do disposto
no n.º 3 do art. 89.º-A da LGT.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogar a sentença
recorrida e julgar improcedente o recurso judicial.
Custas pelos Recorridos, em 1.ª instância e neste Supremo Tribunal.
Lisboa, 28 de Novembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) (Referimo-nos à 4.ª versão daquele artigo que, ulteriormente, também conheceu alterações, introduzidas, sucessivamente, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2009) e pela Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro.)
(2) (Afigura-se-nos poder afastar liminarmente a possibilidade de subsumir o aumento de capital ao conceito de «consumo» da norma em causa.)
(3) (Permitimo-nos corrigir o manifesto lapso na numeração da factualidade dada como assente, onde se passou do n.º 3
para o n.º 5, pelo que os factos que na sentença tinham os n.ºs 5 a 11 aparecem agora sob os n.ºs 4 a 10, respectivamente.)
(4) (A AT considerou para o efeito os rendimentos líquidos, se bem que a alínea d) do n.º 5 do art. 89.º-A da LGT só
tenha sido aditada pelo pela Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro.
É certo que a Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, veio estabelecer, através da nova redacção dada ao n.º 1 do
art. 89.º-A da LGT, que os rendimentos a comparar com os valores decorrentes da tabela prevista no n.º 4 do art. 89.º-A, são os
rendimentos líquidos, mas a situação em causa é a da alínea f) do art. 87.º da LGT e não alguma das previstas naquela tabela.
Seja como for, a questão não vem suscitada no presente recurso.)
(5) (Lei que, no capítulo relativo às medidas de combate à evasão e fraude fiscais, veio introduzir uma importante alteração
nas regras relativas ao ónus da prova e à possibilidade de recurso a métodos indirectos na determinação da matéria tributável.
Com interesse sobre esta tema, A Reforma Fiscal Inadiável, de JOAQUIM PINA MOURA e RICARDO SÁ FERNANDES,
com excerto publicado na revista Fisco, nºs 95/96, Abril de 2001, ano XII, págs. 23 a 25.)
(6) (Dispõe esta norma, na redacção da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro:
«Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 ou quando o rendimento líquido declarado mostre
uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela». Na redacção
inicial, em vez de quando o rendimento líquido declarado mostre, dizia quando declare rendimentos que mostrem.)
(7) (O n.º 3 do art. 89.º-A da LGT, na sua redacção inicial, dispunha:
«Verificadas as situações previstas no n.º 1, cabe ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, nomeadamente herança ou doação,
rendimentos que não esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital ou recurso ao crédito».)
(8) (No caso de ter sido apresentada declaração de rendimentos, cessa a presunção de veracidade da declaração decorrente
do art. 75.º, n.º 1, da LGT, como expressamente refere a alínea d) do n.º 2 do mesmo preceito legal.)
(9) (Daí que se possa afirmar, como o faz o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 8 de Julho de 2009, proferido no processo n.º 579/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1175 a 1182, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/45e881195737743d802575f90030bb99?OpenDocument
apoiando-se em JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO, IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos
Líquidos, Coimbra, 2007, que «Os índices constantes da tabela do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT acabam por ser como que
normas de incidência objectiva de IRS deslocadas do respectivo Código, integradoras do conceito de “acréscimos patrimoniais não justificados” a que alude a alínea d) do n.º 1 do art. 9.º do Código do IRS, daí que os conceitos que utilizam sejam
insusceptíveis de integração analógica pois que a incidência constitui matéria sujeita à reserva de lei fiscal (artigos 165.º,
n.º 1 alínea i) e 103.º n.º 2 da Constituição da República e n.º 4 do artigo 11.º da LGT)».)
(10) (A Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, deu-lhe uma nova redacção, do seguinte teor:
«Verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f) do artigo 87.º, cabe ao sujeito passivo
a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de
fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo evidenciados».)
(11) (Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 270.º-A, artigo aditado ao Código das Sociedades Comerciais pelo Decreto-Lei n.º 257/96, de 31 de Dezembro «A sociedade unipessoal por quotas é constituída por um sócio único, pessoa singular ou
colectiva, que é o titular da totalidade do capital social».)

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Matéria de facto. Omissão de pronúncia. Baixa dos autos à 1ª instância.
Sumário:
I — A omissão de pronúncia traduz-se na violação do preceituado no artigo 660-º,
n.º 2 do CPC, na medida em que este preceito estatui sobre o poder-dever, estritamente vinculado, dos tribunais conhecerem de todas as questões que lhe
sejam submetidas pelas partes para tal fim, com excepção daquelas, apenas,
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que vejam a respectiva solução prejudicada pela que haja sido dada a outra
ou outras entretanto apreciadas.
II — Ocorrendo nulidade da sentença por omissão de pronúncia, prevista na 1ª parte
da alínea d) do artigoº 668.º do CPC e no art.º 125.º do CPPT, não resta a este
Supremo Tribunal outra possibilidade que não seja a de mandar baixar os autos
ao tribunal de 1ª instância para que aí se proceda à reforma da sentença em conformidade com o preceituado no n.º 2 do artigoº 731.º do CPC, sabido que o n.º 1
deste preceito legal exclui a possibilidade de o Supremo suprir a nulidade por
omissão de pronúncia, só a prevendo para as nulidades previstas nas alíneas c)
e e) e 2ª parte da alínea d) do artigo 668.º do CPC.
Processo n.º 163/12-30.
Recorrente: PROMOTOP - Empreendimentos Imobiliários, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
PROMOTOP - Empreendimentos Imobiliários, Lda., NIPC 504 745 964, com sede na Rua
Augusto Correia, Centro Comercial Galiza, n.º 43, Loja 4,4760 - 125 V.N. Famalicão, impugnou a
liquidação adicional de IRC, relativa ao ano de 2005, no montante global de 258.530,17€.
Por sentença de 11 de Novembro de 2011, o TAF de Braga, decidiu absolver a Fazenda Pública
da instância por entender verificar-se a excepção de inimpugnabilidade do acto tributário em questão.
Reagiu a recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
2.1. Nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea d) e n.º 3, do CPC, aplicáveis ex vi a norma do artigo 2.
º do CPPT, a douta decisão recorrida padece de nulidade quanto ao alegado e incluído nos pontos e) a
i) e m) do pedido de impugnação — cf. Questão prévia.
2.2. O tribunal recorrido errou ao considerar que o acordo obtido em sede de Comissão de Revisão
da matéria tributável, torna inimpugnável qualquer vício, ainda que o mesmo não se refira à avaliação
indirecta, e que impede também a sindicância da legalidade da obtenção do acordo e da própria competência do órgão para “acordar” sobre matérias excluídas do âmbito legal e material do acordo em
sede de comissão de revisão.
2.3. Decorre assim, logo de uma visão meramente perfunctória dessa norma, que o legislador
limitou, no caso de aplicação de métodos indirectos, o alcance da impugnação da liquidação que tenha
por fundamento a avaliação indirecta, excluindo, em regra que a impugnação possa ter por objecto
a matéria da legalidade da avaliação indirecta, o âmbito da restrição normativa apenas concerne à
avaliação indirecta e não a outras realidades, sejam elas relativas a correcções meramente aritméticas,
sejam elas contendentes com a violação de normas e princípios heterónomos relativamente àquele
procedimento.
2.4. Se o acordo obtido em sede de procedimento de revisão se limita nos termos da lei aos pressupostos e quantificação por métodos indirectos, vinculando, por princípio, “as partes” quanto a essa
específica matéria, manter-se-ão incólumes e intangíveis as possibilidades impugnatórias do sujeito
passivo em tudo o que não disser respeito à matéria que legalmente pode ser tratada em sede de procedimento de revisão.
2.5. A inimpugnabilidade estabelecida no artigo 86.º, n.º 4, não abrange fundamentos da impugnação judicial da liquidação não directamente relacionados com a matéria dos pressupostos e da quantificação da avaliação indirecta, pelo que, in casu, o Tribunal recorrido erra ao não tomar conhecimento
da ilegalidade do procedimento de inspecção, da ilegalidade das correcções meramente aritméticas e
demais matérias não estritamente atinentes à avaliação indirecta.
2.6. A não ser assim — e ao sufragar-se a posição do Tribunal recorrido — estar-se-á a aplicar
uma norma inconstitucional (o artigo 86.º, n.º 4, da LGT, interpretado no sentido de não poder ser
invocada na impugnação do acto de liquidação, e em caso de acordo nos termos do n.º 5 dessa norma,
qualquer ilegalidade não relativa à avaliação indirecta), a existência de qualquer ilegalidade exógena
à avaliação indirecta, por violação dos preceitos constitucionais tipificados no artigo 18.º, conjugado
com o disposto no artigo 20.º, 266.º e 268.º da Constituição da República Portuguesa — CRP por tal
constituir uma restrição não expressamente prevista na lei e manifestamente desproporcionada do direito
fundamental de acesso à justiça administrativa.
2.7. A existência de um acordo obtido em sede de avaliação indirecta não preclude, obviamente, a
sindicância da legalidade do próprio acordo, in casu, quanto à competência do órgão administrativo no
qual o acordo foi obtido e quanto à matéria sobre a qual o acordo acabou por incidir, ou seja, não exclui
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a impugnação judicial nos casos em que se pretenda contestar uma ilegalidade directamente reportada
ao procedimento de revisão e à competência do órgão administrativo para decidir como decidiu.
2.8. O procedimento de revisão da matéria tributável constitui um procedimento específico de
reclamação exclusivamente dirigido à aferição dos pressupostos da aplicação de métodos indirectos e
ao apuramento da quantificação presuntiva daí decorrente.
2.9. Como expressamente se refere no artigo 91.º, n.º 14, da LGT, “as correcções meramente
aritméticas da matéria tributável resultantes de imposição legal e as questões de direito, salvo quando
referidas aos pressupostos de determinação indirecta da matéria tributável, não estão abrangidas por
este artigo”.
2.10. No caso concreto, com base numa deturpação dessa norma, a AF deu-se por competente para
incluir no âmbito do acordo as correcções técnicas-aritméticas, tendo os peritos acordado em aplicar a
rentabilidade fiscal das vendas de 6,54% ao total de €13.772.650,86 (cf. Acta da Comissão de Revisão),
sendo que este último valor abrange quer as correcções decorrentes da aplicação de métodos indirectos
(€1.183.619,42), mas também as correcções técnicas (€576.565,42), como resulta indubitavelmente
do quadro relativo à determinação do lucro tributável constante do Relatório da Inspecção Tributária
(cf. página 36 do relatório).
2.11. Ao decidir como o fez, o órgão administrativo actuou desprovido de competência legal habilitante para a inclusão dos valores resultantes de correcções aritméticas directamente determinadas
no âmbito do objecto que lhe cumpria decidir, e, bem assim, para a aplicação do coeficiente de rentabilidade fiscal, apurado pela Comissão, às correcções previamente acertadas, violando directamente o
disposto no artigo 91.º, n.ºs 1 e 14, da LGT.
2.12. Nestes termos, o entendimento administrativo consubstancia-se numa actuação eivada de
vício de violação de lei ao incluir as correcções aritméticas e técnicas, efectuadas em sede de avaliação
directa, na competência das comissões de revisão.
2.13. Para além do exposto, ocorre também in casu que a recorrente não pode considerar-se vinculada pelo perito que assinou o acordo — e isto para lá do facto deste o ter feito em erro -, porquanto,
ainda que a relação entre o perito designado pelo contribuinte e este deve ser configurada como uma
relação de representação, não é menos verdade que o mandato concedido ao perito deve ter-se por
referido — e circunscrito — ao acordo quanto às matérias que podem ser tratadas pela comissão de
revisão e não quanto a outras que, por força de lei, estão subtraídas ao conhecimento daquela instância
administrativa.
2.14. Assim, o acordo obtido quanto a essas matérias excluídas, não pode deixar de ser visto
como um dos casos típicos em que ocorre um excesso de representação, na medida em que o perito
não é designado para discutir a avaliação directa e as correcções aí efectuadas, mas apenas para acordar
quanto à avaliação indirecta no que tange com os seus pressupostos e quantificação.
Termos em que e nos mais de direito deve a sentença recorrida ser revogada e, consequentemente,
proferido douto acórdão que julgue a impugnação judicial procedente, com todas as legais consequências.
Não houve contra-alegações.
O EMMP emitiu o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga, de 11 de Novembro de 2011, exarada a fls. 556/562.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida da liquidação adicional
de IRC de 2005, no entendimento de que se verifica a excepção de inimpugnabilidade do acto tributário,
nos termos do disposto no artigo 86.º/4 da LGT.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 585 verso a 587, que, como
é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º-A/1 do
CPC, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
Além do mais a recorrente vem alegar o vício formal de nulidade da sentença recorrida, por
omissão de pronúncia, nos termos do estatuído no artigo 668.º/1/d) / 3 do CPC.
De facto, sustenta a recorrente tal nulidade, quanto ao alegado e incluído nos pontos e) a i) e m)
do pedido de impugnação.
Vejamos.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação, por inimpugnabilidade do acto sindicado, nos termos do disposto no artigo 86.º/4 da LGT, considerando prejudicado o conhecimento das
restantes questões.
Existe omissão de pronúncia quando se verifica violação do dever processual que o tribunal tem
em relação às partes, de se pronunciar sobre todas as questões por elas suscitadas.
Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo
a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou de direito sobre que existem
divergências, formuladas com base em alegadas razões de facto e de direito. ¹ (Acórdão do STA, de 29
de Abril de 2008, recurso n.º 18150, AP-DR, de 2001.11.30, página 1.311.)
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Nos termos do disposto no artigo 660.º/1 a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões
processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua precedência lógica, sendo certo que nos termos do número 2 o juiz deve resolver todas as questões que
as partes tenham submetido à sua apreciação, excepto aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela
solução dada a outras.
Como refere a recorrente nas suas alegações, o Tribunal recorrido, no segundo parágrafo da decisão, refere que a recorrente lhe colocou as seguintes questões para decidir:
1. Ilegalidade do procedimento de inspecção;
2. Falta de fundamentação para a tributação por métodos indirectos;
3. Ilegalidade do acordo de revisão da matéria tributável.
Ora, em função do decidido e do enunciado das questões decidendas, resulta que o Tribunal
recorrido não considerou em qualquer ponto da sua decisão, a questão colocada pela recorrente
relativa às correcções meramente aritméticas, em relação às quais foi alegado o vício de violação
de lei por erro sobre os pressupostos de facto e de direito.
E, como refere, e muito bem, a recorrente, a matéria relativa às correcções técnicas não pode
considerar-se abrangida pela expressão “em forma de vala comum” de “sem necessidade de apreciação
das demais questões, dado que prejudicadas - art.º 660.º n.º 2 do CPC”, uma vez que tal questão nem
sequer foi enunciada pelo Tribunal como pretensão impugnatória da recorrente.
Portanto, em nosso entendimento, a sentença recorrida enferma do vício formal de nulidade por
omissão de pronúncia sobre a questão da alegada ilegalidade das correcções aritméticas.
Os autos devem baixar à 1ª instância a fim de se fazer a reforma da decisão anulada
(artigo 731.º/2 do CPC).
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se e anulando-se a sentença
recorrida, baixando os autos à 1ª instância para reforma da decisão.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A impugnante é uma sociedade comercial por quotas, exerce a actividade principal de “Construção de edifícios - CAE 41200, e actividade secundária de Compra e venda de bens Imobiliários CAE
68100, estando enquadrada para efeitos de IVA no regime normal de 1/1/2002 até 31/12/2007, como
sujeito passivo misto, e a partir desta data no regime de isenção do art.º 9º, e para efeitos de IRC, no
regime geral de tributação, estando por isso obrigada a possuir contabilidade organizada nos termos
do artigo 115.º do CIRC. — cf. processo administrativo apenso.
2. Na sequência da Ordem de Serviço n.º Ol200802741, a impugnante foi submetida a uma acção
de fiscalização, tendo âmbito parcial e abrangendo o exercício de 2005. Tal inspecção teve início a
10/10/2008 e foi concluída a 12/05/09.
3. Nessa inspecção foram efectuadas correcções à matéria tributável da impugnante com recurso
a métodos indirectos.
4. Assim, no que toca a IRC foi o rendimento tributável fixado no montante de 1.788.036,55€.
Cf. fls 90 do apenso.
5. Essas correcções foram efectuadas de acordo com os factos e fundamentos descritos no relatório
de inspecção, designadamente nos seus itens III e IV, que aqui se dá por integralmente reproduzido
— cf. fls. 12v. a 25v do apenso.
6. Não se conformando com os valores fixados pela inspecção tributária, a impugnante requereu
a revisão da matéria tributável — fls 93ss do apenso.
7. Cumpridas as formalidades legais no âmbito do procedimento de revisão, foi obtido acordo
entre os peritos, que acordaram aplicar a rentabilidade fiscal das vendas de 6,54% (média da unidade
orgânica Porto), pelo que tendo em conta o volume de negócios de 13.772.650,86 €, foi obtido um
lucro tributável de 900.731,37 €, tal como se demonstra na acta de reunião dos Senhores Peritos - cf.
fls. 139/144 do apenso.
8. A impugnante foi notificada do resultado da reunião de peritos e obtenção do acordo pelo ofício
n.º 300.2738, de 7.09.2009 — cf. fls 135 a 137 do apenso.
9. A liquidação impugnada resultou apenas das referidas correcções, acrescidas dos juros compensatórios - cf. fls. 101 dos autos.
10. Inconformada com a liquidação ora impugnada, em 17.11.2009, a impugnante apresentou
reclamação graciosa, a qual viria a ser indeferida, por despacho de 16.08.2010 — cf. processo de
reclamação apenso.
DECIDINDO NESTE STA:
Na sentença do tribunal a quo entendeu-se que estando em causa matéria tributável fixada através
de métodos indirectos, obtida por acordo, no processo de revisão da matéria tributável, tendo intervindo
nesse acordo o perito indicado pela ora recorrente como seu representante, devia a impugnação deduzida improceder por se verificar a excepção de inimpugnabilidade prevista no n.º 4 do artº 86º da LGT.
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A recorrente entende que o acto é impugnável porque, nomeadamente, a Administração Fiscal ao
incluir as correcções aritméticas e técnicas, efectuadas em sede de avaliação directa, no procedimento
da comissão de revisão, extravasava a sua competência, bem como o perito por si indicado ao ter dado
o seu acordo em matérias que extravasavam as competências da comissão de revisão fê-lo em excesso
de representação. Não tendo o tribunal a quo conhecido dos pedidos da ora recorrente por entender ser
o acto inimpugnável, vem a recorrente invocar omissão de pronúncia.
O EMMP neste Supremo Tribunal considera que a recorrente tem razão, pois “(…) em função
do decidido e do enunciado das questões decidendas, resulta que o Tribunal recorrido não considerou em qualquer ponto da sua decisão, a questão colocada pela recorrente relativa às correcções
meramente aritméticas, em relação às quais foi alegado o vício de violação de lei por erro sobre os
pressupostos de facto e de direito”
Vejamos.
A ora recorrente peticionou na sua impugnação, a anulação da liquidação e entre outras razões,
invocou o facto do acordo celebrado no âmbito da comissão de revisão da matéria colectável ter abrangido
as correcções meramente técnicas, aritméticas, o que levaria a uma violação de lei por incompetência
material (cfr. alínea l) da petição fls. 93 dos autos).
A sentença recorrida não se pronunciou sobre esta questão. O tipo de vício de forma em causa
traduz-se na violação do preceituado no artigo 660-º, n.º 2 do CPC, na medida em que estatui sobre
o poder-dever, estritamente vinculado, dos tribunais conhecerem de todas as questões que lhe sejam
submetidas pelas partes para tal fim, com excepção daquelas, apenas, que vejam a respectiva solução
prejudicada pela que haja sido dada a outra ou outras entretanto apreciadas (No entanto, não ocorrerá
omissão de pronúncia, quando o Juiz apesar de não tomar conhecimento de todos os argumentos apresentados, aprecie os problemas fundamentais e necessários à justa decisão da lide - Cfr. Ac. do STJ de
29/06/1973 e 5/11/1980).
No caso dos autos ocorre, indubitavelmente, omissão de pronúncia pois o tribunal não conheceu
da questão suscitada relativa à impossibilidade legal de a comissão de revisão conhecer das correcções
aritméticas invocadas.
Verificando-se a referida omissão de pronúncia a sentença é nula o que se impõe declarar.
Como se decidiu no acórdão deste STA tirado no recurso n.º 316/12-30 de 27/06/2012 em que o
ora relator interveio como 2º Adjunto:
“Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
em consonância, aliás, com o disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil,
é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”.
Esta nulidade, reitera-se, está directamente relacionada com o dever que é imposto ao juiz, pelo
artigo 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, e de não poder ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a
lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, determinando a violação dessa obrigação
a nulidade da sentença por omissão de pronúncia. E como já explicava o Professor Alberto dos Reis,
no Código de Processo Civil Anotado, Coimbra, 1984, Vol. V, pág. 53, «Quando o artigo 660.º diz
– o juiz deve resolver todas as questões que as partes tiverem submetido à sua apreciação e só essas
– o alcance do ditame coincide precisamente com o que Alfredo Rocco exprime na sua proposição:
a sentença deve incidir sobre tudo o que for pedido e só sobre isso. Com efeito, depois de enunciar a
sua tese, Rocco esclarece-a neste termos:
Pedido é toda a questão que a parte submete ao juiz, todo o ponto acerca do qual reclama dele
um julgamento, um juízo lógico; não é, pois, só a questão principal, a da existência ou inexistência da
relação litigiosa; pedidos são também as questões secundárias que constituem premissas indispensáveis para a solução daquela. Pedidos não são unicamente os pontos sobre os quais o autor pretende o
veredicto do magistrado, a fim de obter a declaração positiva da relação (reconhecimento do direito
que se arroga); são também os pontos sobre os quais o réu se propõe obter pronúncia negativa (...)».
E, como também acrescenta este autor, «O que importa, em última análise, é o estado da causa no
momento em que se encerra a discussão final (...); até essa altura pode o litígio sofrer modificações;
algumas das questões postas inicialmente podem ter sido resolvidas, abandonadas ou eliminadas; podem
outras ter surgido. De modo que, para dar satisfação perfeita às exigências contidas na 2ª parte da
do art. 660.º, o juiz tem de reportar-se ao condicionalismo existente no momento referido; cumpre-lhe
resolver todas as questões pendentes nesse momento e só essas» - ob. citada, pág. 55”.
No caso vertente, a impugnante suscitou uma questão relativa a correcções meramente aritméticas
que foi pura e simplesmente ignorada na decisão recorrida
E o conhecimento desta questão, não se mostra prejudicado pela solução dada à causa.
Sendo assim, mais não resta que julgar procedente a arguição de nulidade da sentença.
Procedendo este fundamento do recurso, de nulidade da sentença por omissão de pronúncia, prevista na 1ª parte da alínea d) do art.º 668.º do CPC e no art.º 125.º do CPPT, não resta a este Supremo
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Tribunal outra possibilidade que não seja a de mandar baixar os autos ao tribunal de 1ª instância para
que aí se proceda à reforma da sentença em conformidade com o preceituado no n.º 2 do art.º 731.º
do CPC, sabido que o n.º 1 deste preceito legal exclui a possibilidade de o Supremo suprir a nulidade
por omissão de pronúncia, só a prevendo para as nulidades previstas nas alíneas c) e e) e 2ª parte da
alínea d) do artigo 668.º do CPC.
4- DECISÃO:
Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, em conceder provimento ao recurso, julgar nula a sentença por omissão de pronúncia
e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que se proceda à sua reforma.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Impugnação. Actos procedimentais interlocutórios. Indeferimento liminar.
Sumário:
Atento o princípio da impugnação unitária constante do artigo 54º do Código de
Procedimento e Processo Tributário, e salvo quando forem imediatamente lesivos
dos direitos do contribuinte ou tal resulte de 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.
Processo n.º 186/12-30.
Recorrente: Maria Eugénia da Silva Sousa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Vem Maria Eugénia da Silva Sousa, com os demais sinais dos autos, recorrer para este Supremo
Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro de 9 de Fevereiro de 2011, que indeferiu liminarmente a impugnação por si deduzida contra o acto resultante de acção inspectiva sobre
o rendimento de mais valias da recorrente nos exercícios de 2005 e 2006 através do qual foi notificada
para apresentar declaração de substituição modelo 3 de IRS, relativa àqueles exercícios.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
1.ª As notificações dos Serviços de Finanças de Oliveira de Azeméis referidas nos números 4, 5
e 6 das precedentes alegações tiveram por base uma interpretação errada das normas jurídicas citadas
no anterior número 9 e exigiam da recorrente a prática de um acto ilegal — a exigência da declaração
de substituição Modelo 3 de IRS relativamente aos anos de 2005 e 2006 e aos rendimentos, a título de
juros, que não só foram cobrados como não eram legalmente devidos nem exigíveis.
2ª Tais notificações eram, por outro lado, actos da administração fiscal que comportavam a apreciação errada e ilegal de uma dívida fiscal não devida.
3ª E constituíam, em si mesmas, o primeiro, necessário e decisivo da posterior e subsequente
liquidação e cobrança de um imposto indevido, liquidação e cobrança de a recorrente poderia defender-se através de relação (sic) e ou impugnação, mas sempre e em qualquer caso sem efeito suspensivo,
a menos que ela prestasse caução.
4ª Essa defesa, só possível através da reclamação, impugnação e caução, implicavam uma situação
de dívida efectiva e custos a que a recorrente entendia ir ser sujeita indevida, ilegal e abusivamente
pelos Serviços Fiscais.
5ª Por isso, a partir daquelas notificações referidas na antecedente conclusão 1a a recorrente tinha
um “interesse legalmente protegido” em suscitar a ilegalidade do entendimento e da exigência de declarações de substituição exigidas por tais notificações e conducentes, necessariamente, ao pagamento
de mais IRS e o vício de interpretação da lei subjacente a essa exigência.
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6ª Aquelas notificações para a apresentação de declarações de substituição contemplando rendimentos a título de juros não devidos nem exigíveis, eram o primeiro e necessário acto — como verdadeira
conditio sine qua non — da ulterior liquidação e cobrança do IRS correspondente.
7ª O objecto da impugnação está claramente enunciado na causa de pedir e no pedido: a partir
das notificações que, tendo como fim último e necessário, a liquidação e cobrança suplementar de IRS,
exigem à recorrente que declare juros/rendimentos ilegais e indevidos, com a ameaça de que se o não
fizer serão os serviços a fazer a respectiva liquidação e a aplicar-lhe uma coima (cfr. penúltimo parágrafo
da notificação), o que ela considera ilegal, porque não deve tais juros, ilegalidade prevista no corpo do
citado art.º 99º, ela reagiu e pediu ao tribunal que apreciasse a situação de facto que estava na origem
daquela exigência e daquela ameaça e que decidisse que no caso da situação a que se referem aquelas
notificações, não havia nem há lugar a juros nem à multa ameaçada com tais notificações.
Esse foi e é o objecto da impugnação, suportado na ilegalidade da exigência e da ameaça das
notificações dos Serviços de Finanças.
9ª Quer o pedido quer a causa de pedir estão claramente enunciadas na petição inicial, não havendo entre uma e outro qualquer contradição, e também não se cumulam causas de pedir ou pedidos
substancialmente incompatíveis.
10ª Não ocorre, por isso, ineptidão da petição inicial, à luz do art.º 193º do CPC e da abundante
doutrina e jurisprudência que sobre esse preceito se vem pronunciando.
11ª A decisão recorrida fez pois uma avaliação e um enquadramento jurídico incorrectos dos
factos alegados na petição inicial, e, a partir daí, uma interpretação inadequada dos conceitos de “ilegalidade” e de “interesse legalmente protegido” para efeitos do corpo do artº 99º do CPPT e, por isso,
do disposto no arte 193º do CPC e das demais normas legais citadas nas precedentes alegações e na
petição inicial de impugnação.
2 – A Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador-geral Adjunto emitiu o douto parecer no sentido do não provimento do
recurso, sustentando, em síntese, que o acto sindicado pela recorrente, por via de impugnação judicial,
não é um acto lesivo susceptível de impugnação, nos termos do estatuído nos artigos 268.º/4 da CRP,
51.º do CPTA, 95.º da LGT e 97.º do Código de Procedimento e Processo Tributário e que a inimpugnabilidade do acto constitui fundamento de indeferimento liminar da petição de impugnação, nos termos
do estatuído no artigo 89.º/1/ c) do CPTA, ex vi do artigo 2.º/c) do CPPT.
4. É o seguinte o teor do despacho recorrido:
«Maria Eugénia da Silva Sousa, Contribuinte Fiscal n.º ………………, apresentou a presente
impugnação judicial porquanto foi notificada pelo Serviço de Finanças de Oliveira de Azeméis para
apresentar modelo 3 de IRS, relativamente a 2005 e 2006, em que “declare os juros auferidos “.
O processo judicial tributário compreende a impugnação da liquidação dos tributos, da fixação
da matéria tributável, do indeferimento total ou parcial das reclamações graciosas dos actos tributários,
bem como a impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação
da legalidade do acto de liquidação, a deduzir no prazo de 90 dias contados do termo do prazo para
pagamento voluntário, e dos restantes eventos elencados no artigo 102º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário.
Nos termos do disposto no artigo 99º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
“Constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, designadamente:
a) Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais e outros
factos tributários;
b) Incompetência;
c) Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida;
d) Preterição de outras formalidades legais.
Conforme decorre da petição inicial apresentada, nomeadamente dos pedidos formulados relativos a uma eventual liquidação a emitir no futuro, a Administração Tributária, à data da propositura
da acção, ainda não tinha emitido qualquer liquidação susceptível de impugnação, nem tinha ocorrido
nenhum dos fundamentos elencados na norma acima transcrita. De resto, a impugnante nem sequer foi
notificada para efectuar qualquer pagamento.
Deste modo, a presente impugnação carece de objecto, dado que a impugnante, à data da propositura da impugnação, ainda não tinha sido notificada de qualquer liquidação susceptível de impugnação,
e por isso, carece de legitimidade para deduzir a presente impugnação, manifestamente intempestiva,
e inepta para anular uma liquidação inexistente à data em que foi deduzida.
A ineptidão da petição inicial constitui nulidade insanável (artigo 98º, n.º 1, alínea a), do Código
de Procedimento e de Processo Tributário), e a nulidade do processo, bem como a ilegitimidade de
alguma das partes determina a absolvição da instância (artigos 288º, n.º 1, alínea d), 494º, alíneas b) e
e), e 495º, do Código de Processo Civil).
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Pelo exposto, indefere-se liminarmente a impugnação, com a consequente absolvição da instância
da Fazenda Pública.»
5 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
6- Do mérito do recurso.
Na sua alegação de recurso e nas conclusões que a encerram, que, como é sabido delimitam o
objecto do recurso, a recorrente suscita a questão de saber se a decisão recorrida fez incorrecta avaliação
e errado enquadramento jurídico dos factos alegados na petição inicial, e, a partir daí, uma interpretação
inadequada dos conceitos de “ilegalidade” e de “interesse legalmente protegido” para efeitos do corpo
do artº 99º do Código de Procedimento e Processo Tributário e do disposto no artº 193º do Código de
Processo Civil.
Vejamos, pois.
A recorrente deduziu impugnação judicial contra o do acto de notificação feito pela Administração Fiscal, no âmbito de acção inspectiva de IRS, para apresentar declaração de substituição modelo 3
de IRS, relativa aos exercícios de 2005 e 2006 em que declarasse todos os rendimentos auferidos,
incluindo juros.
Para, a final, pedir que se reconhecesse a ilegalidade de tal decisão da Administração Fiscal,
concluindo com o seguinte pedido:
«Nestes termos e nos demais de direito do douto suprimento, deve a presente impugnação judicial
ser julgada provada e procedente e, consequentemente:
a) ser decidido que os factos alegados nos artigo 6º e 7º da presente e consubstanciados na
escritura referida no art. 7º não constituem contrato de mútuo para qualquer fim e, designadamente,
para efeitos do art. 6º, n.º 3 do CIRS;
b) ser reconhecido que os factos alegados nos artigo 6º e 7º da presente e consubstanciados na
escritura referida no art. 7º constituem declaração de confissão de dívida não sujeita a juros e, assim,
não preenche a alínea b) do art. 5º e art. 6º do CIRS;
c) que não há lugar, no caso presente, à presunção daquele art. 6º, n.º 3.
d) Ser anulada qualquer liquidação provisória ou definitiva de IRS com base na escritura referida
nos artigos 6º e 7º e nos actos e contratos nela consignados;
e) Ser anulada a decisão ora impugnada, melhor identificada nos autos e notificada à ora impugnante pelo ofício cuja cópia vai anexa à presente;
f) Ser igualmente anulada qualquer execução entretanto eventualmente instaurada com base na
decisão ora impugnada.»
Todavia, e como bem se decidiu em primeira instância, aquele despacho não é autonomamente
recorrível, devendo a sua legalidade ser apreciada na impugnação da liquidação, o que, aliás, decorre
do princípio da impugnação unitária - art. 54.º do CPPT Resulta, com efeito, do artº 54º do Código de
Procedimento e Processo Tributário que, salvo quando forem imediatamente lesivos dos direitos do
contribuinte ou disposição expressa em sentido diferente, não são susceptíveis de impugnação contenciosa autónoma os actos interlocutórios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada na
impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida.
Assim, como escreve Jorge de Sousa (CPPT anotado, 6ª edição, vol I, página 467- 468), só haverá
impugnação contenciosa “do acto final do procedimento, que afecta imediatamente a esfera patrimonial do contribuinte, fixando a posição final da administração tributária perante este, definindo os seus
direitos ou deveres. (….) Nos procedimentos tributários que conduzem a um acto de liquidação de
tributo, a esfera jurídica dos interessados apenas é atingida por este acto e, por isso, em regra, será ele
e apenas ele o acto lesivo contenciosamente impugnável”.
Só não será assim no caso dos chamados actos destacáveis, sendo, todavia, tal destacabilidade
excepcional, na medida em que o acto seja imediatamente lesivo ou perante previsão legal expressa.
Mas não é esse o caso dos autos já que o acto impugnado pelo recorrente não é um acto imediatamente lesivo.
Trata-se, como bem nota o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo,
de um mero convite sem quaisquer efeitos lesivos directos na esfera jurídica da recorrente, pois que
actos lesivos serão a eventual aplicação de coima ou liquidação oficiosa, actos esses a sindicar a seu
tempo, por via de recurso judicial de aplicação de coima (artigo 80.º do RGIT) e impugnação judicial
(artigo 97.º/1/a) do Código de Procedimento e Processo Tributário.
É certo que nos termos do artº 99º do Código de Procedimento e Processo Tributário constitui
fundamento de impugnação qualquer ilegalidade que afecte a validade ou existência do acto impugnado
(artº 124º do Código de Procedimento e Processo Tributário).
E que tais ilegalidades podem ocorrer também relativamente a actos procedimentais preparatórios
cuja ilegalidade se repercutirá no acto subsequente que os tem como pressuposto(1).
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Porém, e como de igual modo vem sublinhando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, atento o já referido princípio da impugnação unitária (artigo 54º do Código de Procedimento
e Processo Tributário) tais ilegalidades relativas a actos interlocutórios do procedimento, que não sejam
actos destacáveis ou imediatamente lesivos dos direitos do contribuinte, apenas poderão ser invocadas
na impugnação da decisão final do procedimento – cf., neste sentido, Acórdãos de 13.04.2005, recurso
1411/04 e de 5.04.2005, recurso 1286/05, ambos in www.dgsi.pt.
Aliás a própria recorrente admite na sua alegação(2) que antecipou a questão pedindo ao tribunal
«que desde logo se pronunciasse sobre a ilegalidade dos juros exigidos por aquela notificação, ademais
sobre a ameaça expressa de coima.»
Definindo claramente, nas conclusões 7ª e 8ª da alegação de recurso, o objecto da impugnação
como sendo a alegada ilegalidade da actuação dos serviços de finanças ao exigirem «à recorrente que
declare juros/rendimentos ilegais e indevidos, com a ameaça de que se o não fizer serão os serviços a
fazer a respectiva liquidação e a aplicar-lhe uma coima».
E identificando o pedido como sendo de apreciação da situação de facto que estava na origem
daquela exigência e de decisão no sentido de que, no caso subjudice, não havia nem deveria haver lugar
a juros nem à multa ameaçada com tais notificações (conclusão 7ª)
Assim sendo dúvidas não há de que, à data da propositura da acção, ainda não tinha sido emitida
qualquer liquidação susceptível de impugnação e que a recorrente pretendia apenas impugnar o acto
resultante de acção inspectiva sobre o rendimento de mais valias da recorrente nos exercícios de 2005
e 2006, através do qual foi notificada para apresentar declaração de substituição modelo 3 de IRS,
relativa àqueles exercícios.
E porque se trata de um acto interlocutório do procedimento, que não constitui acto destacável
ou imediatamente lesivo, não é o mesmo directamente impugnável, sem prejuízo de os vícios de que
eventualmente enferme poderem oportunamente ser arguidos na impugnação contenciosa da liquidação.
A decisão recorrida, que assim entendeu, não merece censura, pelo que improcedem as conclusões
das alegações de recurso.
8. Decisão
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 o despacho recorrido.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.
(1) Vide também neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II,
pag. 108
(2) Cf. fls. 95.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Recurso jurisdicional. Incompetência. Competência em
razão da hierarquia. Matéria de facto.
Sumário:
I — Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo apenas goza dessa
competência quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.
II — Para aferir dessa competência há que olhar para as conclusões da alegação do
recurso 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.
III — Quando nas conclusões se enunciam factos não contemplados no probatório da sentença e dos quais o recorrente pretende extrair relevantes consequências jurídicas,
o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria de direito.
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Processo n.º 325/12-30.
Recorrente: Villa Paris — Investimentos Imobiliários e Turísticos, 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 – VILLA PARIS – Investimento Imobiliários e Turísticos, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 15
de Novembro de 2011, que julgou totalmente improcedente a oposição por si deduzida à execução
n.º 0744200601001264, instaurada para cobrança coerciva de Imposto Municipal de Sisa, no valor de
€ 19.974,22, para o que apresentou as conclusões seguintes:
1 – A douta sentença recorrida aplicou indevidamente a lei aos factos, sendo que, por erro de
interpretação e aplicação, viola o disposto nos artigos 204.º do CPPT e 279.º do CPC.
2 – Conforme foi oportunamente alegado pelo oponente, a liquidação de imposto de Sisa objecto
da presente execução resulta da realização de uma escritura de compra e venda identificada nos autos.
3 – Porém, em função da realização de tal escritura, foram interpostas várias acções judiciais
a correr termos no Tribunal Judicial da Comarca da Figueira da Foz, onde é pedida a declaração de
nulidade da aludida escritura, cujas sentenças ainda não transitaram em julgado.
4 – Face ao disposto no artigo 289.º do código Civil, sendo declarada a nulidade da escritura não
se verifica fundamento para a existência de qualquer liquidação de imposto de sisa e consequentemente
teria de ser julgada extinta a presente execução.
5 – Logo, nos termos do disposto no artigo 279.º do CPC, existe pendente causa prejudicial aos
presentes autos, pelo que, deveria ter sido determinada a suspensão da execução, único meio de evitar
actos inúteis e causar prejuízos às partes.
6 – Não foi facultada à oponente a possibilidade efectiva de no prazo de três anos a partir da
realização da escritura de aquisição do imóvel, proceder à sua revenda, precisamente porque tal
aquisição na realidade ainda não se verificou, estando pendente da decisão judicial a proferir nos
autos supra referidos.
7 – Assim, a ora recorrente, nunca teve a posse do imóvel objecto da liquidação do imposto de sisa, nem
se transferiu de forma definitiva o direito de propriedade sobre o referido imóvel, o que está dependente das
decisões judiciais a proferir nos autos pendentes no Tribunal Judicial da Comarca da Figueira da Foz.
8 – Logo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 204.º do CPPT a oponente, durante
o período a que respeita a dívida, não era a possuidora do bem que a originou podendo não ser responsável pelo pagamento de tal dívida.
9 – Verificando-se assim fundamento para ser julgada procedente por provada a oposição deduzida pela oponente com as legais consequências.
10 – Ou, se assim não se entendesse, em qualquer caso, visando evitar actos inúteis, ser determinada a suspensão da execução até ser proferida decisão com trânsito em julgado nos processos
judiciais em curso e supra identificados.
11 – Não se verificou qualquer erro na forma do processo, pelo que, deveria a douta sentença
recorrida ter apreciado os fundamentos invocados pela oponente e decidir em conformidade, designadamente, declarando extinta a execução contra a oponente ou se assim não se entendesse dando
cumprimento ao disposto no artigo 279.º do CPC.
Nestes termos e nos melhores de direito, com douto suprimento, deve ser revogada a douta sentença
recorrida e substituída por douto acórdão que julgue procedente a oposição deduzida pelo contribuinte
e em consequência julgue procedente a oposição determinando o arquivamento do processo executivo
relativamente à ora oponente, ou, se assim não se entende, determinar a suspensão da execução até
trânsito em julgado da decisão judicial a proferir na causa prejudicial, com as legais consequências,
com o que se fará JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da oposição deduzida no processo
de execução fiscal n.º 0744200601001264 (SF Figueira da Foz-1)
FUNDAMENTAÇÃO
1. As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso (art. 684.º n.º 3 CPC/art. 2.º
alínea e) CPPT)
As 3.ª e 6.ª conclusões enuncia, factos não contemplados no probatório da sentença recorrida,
dos quais a recorrente pretende extrair consequência jurídica:
- foram interpostas acções judiciais a correr termos no Tribunal Judicial da comarca da Figueira
da Foz, onde é pedida a declaração de nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, cuja transmissão está na génese da liquidação de Sisa
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- não foi facultada à recorrente a possibilidade efectiva de revenda no prazo de três anos a partir
da realização da escritura de aquisição do imóvel
É indiferente para a apreciação da questão da competência a relevância dos factos alegados pelo
recorrente para o julgamento do objecto do recurso.
A decisão da questão da competência do tribunal não pode fundamentar-se em argumentos jurídicos que denunciem a sua proposta de solução para a decisão da causa, a qual incumbe exclusivamente
ao tribunal que vier a ser declarado competente, segundo as normas aplicáveis.
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 38.º alínea a) ETAF 2002; art. 280.º n.º1 CPPT)
2. A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento
precede o de qualquer outra matéria (art. 13.º CPTA/art. 2º alínea c) CPPT)
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16.º n.º 2 CPPT)
A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal considerado
competente (art. 18º n.º 2 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
4 – Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público para querendo se pronunciarem sobre
a excepção de incompetência aí suscitada (fls. 250 a 252 dos autos), veio a recorrente em resposta
(fls. 256 a 257 dos autos) defender a competência do STA para conhecimento do objecto do recurso, pois
que a recorrente não colocou em causa nas suas alegações de recurso a matéria de facto dada como
provada na douta sentença recorrida, sendo a sua discordância quanto à decisão proferida resultante
da interpretação da aplicação do Direito, mais acrescentando que no âmbito do presente processo e em
função de decisão anteriormente proferida pelo Tribunal de 1ª instância, a ora recorrente apresentou
igualmente recurso com igual fundamentação que subiu a esse Venerando Tribunal e que foi admitido
e aliás julgado procedente, tendo motivado a continuação do processo e a final nova decisão que,
(…), aplicou indevidamente o Direito aos factos, razão pela qual, mais uma vez, a ora recorrente se
viu forçada a interpor o presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questões a decidir
Importa previamente decidir da competência deste Supremo Tribunal para decidir do recurso,
questão prévia suscitada pelo Ministério Público no seu parecer e que, se procedente, obstará ao conhecimento do mérito deste.
Improcedendo a excepção de incompetência, haverá que conhecer do mérito do recurso, importando julgar se bem andou a sentença recorrida ao julgar totalmente improcedente a oposição à
execução fiscal.
6 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. No dia 15-02-2001, foi celebrada no Primeiro Cartório Notarial da Figueira da Foz, escritura de
compra e venda, na qual Ana Dias Fernandes e Paula Dias Fernandes declararam vender à Villa Paris
– Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda. pela quantia de trinta e oito milhões de escudos, o prédio
urbano inscrito na matriz sob o artigo n.º 4622 da freguesia de S. Julião (cfr. Doc de 27 e ss dos autos);
2. Ainda de acordo com o documento referido em 1. supra, foi declarado pelas primeiras outorgantes Ana Dias Fernandes e Paula Dias Fernandes que naquela data receberam o valor de 3 milhões
de escudos, “devendo os restantes trinta e cinco milhões ser-lhes pagos até 30-11-2001, com a cláusula
resolutiva a favor das vendedoras «se o preço em falta não for pago até à referida data» mediante a
entrega das chaves e do prédio livre e devoluto de pessoas e bens e sem quaisquer ónus e encargos” e
pela segunda outorgante foi declarado aceitar a venda nos termos exarados e “Que o prédio se destina
a REVENDA” (cfr. doc. de fls. 28 dos autos);
3. Na dita escritura pública ficou ainda exarado que “Esta transmissão está isenta de sisa nos
termos do n.º 3 do artigo 11.º do C.I.M.S.I.S.S.D., em virtude da compradora se encontrar colectada no
exercício da actividade de «Construção de imóveis para venda, compra e venda de prédios e revenda
dos adquiridos para esse fim» actividade que exerceu normal e habitualmente no ano transacto, como
se comprova por certidão fiscal, que arquivo.”
4. Em 28-06-2005, a Oponente entregou no Serviço de Finanças da Fig. da Foz 1, um requerimento,
através do qual vem solicitar a prorrogação do prazo de pagamento da sisa, até que seja decidido o
destino do imóvel nos processos judiciais n.º 5/04.2TBFIG e 1969/04.1TBFIG, uma vez que não tendo
a posse do imóvel e não tendo sido concluído o negócio, não houve transferência da propriedade, não
podendo ser concretizada a sua revenda (cfr. doc de fls. 29 dos autos);
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5. Sobre o requerimento, referido em 4. Supra, recaiu o Despacho de indeferimento do Chefe
do serviço de Finanças de Figueira da Foz 1, com o seguinte teor: “(…) a requerente adquiriu por
escritura de compra e venda de 2001-02-15, o prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da
freguesia de S. Julião sob o art.º 4622, com isenção de Imposto Municipal de Sisa, nos termos do
n.º 3 do art.º 11.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e Imposto sobre as Sucessões e Doações,
ao abrigo do disposto no art.º 13-A do mesmo Código. Nos termos do art. 16.º do citado Código os
prédios adquiridos para revenda, deixarão de beneficiar da isenção a que se refere o referido n.º 3
do art. 11.º, se no prazo de três anos não forem revendidos ou o forem novamente para revenda; No
presente caso, o prédio ainda não foi revendido, pelo que deixou de se verificar a isenção. Assim, o
sujeito passivo deveria ter efectuado o pagamento da sisa devida no prazo estabelecido no art.º 91.º
do mesmo código; Como não veio solicitar o pagamento, este Serviço remeteu-lhe em 2005-07-01, um
aviso para regularizar a sua situação tributária voluntariamente no prazo de 8 dias. Em resposta a esse
aviso veio o contribuinte apresentar o presente requerimento. (…) Assim, se o requerente não tivesse
apresentado a prova de que exercia normal e habitualmente a actividade de comprador de prédios
para revenda, a sisa teria sido paga antes da escritura de compra e venda e como não foi transaccionado dentro dos três anos não haveria anulação, tivesse ou não entrado na posse do prédio. Pelos
factos expostos, porque não há disposição legal que permita a prorrogação do prazo para liquidar
a sisa devida pela não alienação do prédio dentro dos três anos a que se refere o citado art.º 16.º, e
ainda porque a moratória é proibida nos termos do n.º 3 do art. 85.º do Código de Procedimento e de
processo Tributário e do n.º 3 do art. 36.º da Lei Geral Tributária, em consequência, indefiro o pedido.
(…)” (cfr. doc. de fls. 30 dos autos);
6. O Despacho, identificado em 5. Supra, foi notificado à Oponente em 27-07-2005, através de
Ofício n.º 5657, de 2005-07-20, mediante carta registada com A/R, tendo, no mesmo ofício a Oponente
sido notificada de que “deverá solicitar o pagamento de Imposto de sisa devido no prazo de 10 (dez)
dias a contar da assinatura do aviso de recepção, nos termos do art. 116.º do CIMSISSD (…) (cfr.
docs. de fls. 31 e 32 dos autos);
7. Em 25-01-2006, foi extraída Certidão de Dívida para efeitos de instauração do processo de
execução fiscal, certificando que a Oponente é devedora à Fazenda Nacional da quantia de €19 974,22,
respeitante a Imposto de Sisa (€18 954,32) e juros compensatórios (€ 1019,90), contados de 17-03-2004 a
20-07-2005, respeitante ao ano de 2004 e de que são devidos juros de mora contados desde 21-07-2004.
(cfr. doc. de fls. 26 dos autos);
8. De acordo com informação do Serviço de Finanças, prestada em conformidade com o art. 208º
do CPPT, de 15-03-2006, a presente oposição respeita à execução fiscal n.º 0744200601001264 (cfr.
doc. de fls. 25 dos autos);
9. Ainda de acordo com a informação citada supra, em 8., a citação da Oponente ocorreu em
23-02-2006 (cfr. doc. de fls. 25 dos autos);
10. Em 07-03-2006, deu entrada no Serviço de Finanças da Figueira da Foz 1 a presente oposição
(cfr. carimbo aposto no cabeçalho da p.i., a fls. 2 dos autos).
Mais se provou que:
11. A Oponente não teve acesso ao imóvel a que se refere a escritura pública, indicada em 1.,
vivendo lá pessoas, apesar de sucessivas tentativas feitas nesse sentido (cfr. depoimento das testemunhas, principalmente, da terceira, que demonstraram conhecimento da situação, e que se mostraram
convincentes e isentos);
12. A Autora intentou uma acção, que correu termos sob o n.º 5/04.2TBFIG no 1.º Juizo do tribunal
Judicial da Figueira da Foz, contra Ana Dias Fernandes e Paula Dias Fernandes, pedindo a prolação
de sentença que produza os efeitos da declaração negocial das Rés e a sua condenação a reconhecê-la
como dona e legítima proprietária do imóvel em causa e a entregar-lho livre e devoluto de pessoas e
bens, sem quaisquer ónus ou encargos. (cfr. doc. de fls. 160 e ss. dos autos);
13. Por sentença, de 14-04-2011, foi a acção acima identificada julgada provada e procedente,
condenando-se, entre outras situações, as demandadas a reconhecer a Villa Paris, Lda. como única
dona e legítima proprietária do imóvel (art. 4622, da freguesia de S. Julião), e a entregar à Villa Paris
o imóvel livre e devoluto de pessoas e bens, sem quaisquer ónus ou encargos, no prazo de 60 dias a
contar do trânsito em julgado da sentença (cfr. doc. de fls. 160 e ss. dos autos).
7 – Apreciando.
7.1 Da excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
No seu parecer junto aos autos e supra transcrito suscitou o Excelentíssimo procurador-Geral
adjunto junto deste Supremo Tribunal a excepção de incompetência do STA para conhecimento do
objecto do recurso, porquanto as 3.ª e 6.ª conclusões enunciam factos não contemplados no probatório
da sentença recorrida, dos quais a recorrente pretende extrair consequência jurídica (foram interpostas
acções judiciais a correr termos no Tribunal Judicial da comarca da Figueira da Foz, onde é pedida
a declaração de nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, cuja transmissão está na génese
da liquidação de Sisa;- não foi facultada à recorrente a possibilidade efectiva de revenda no prazo de
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três anos a partir da realização da escritura de aquisição do imóvel), pelo que o recurso não tem por
exclusivo fundamento matéria de direito, sendo competente para dele conhecer o TCA-Norte.
A recorrente defende a competência deste Supremo Tribunal para conhecimento do objecto do
recurso, pois que a recorrente não colocou em causa nas suas alegações de recurso a matéria de facto
dada como provada na douta sentença recorrida, sendo a sua discordância quanto à decisão proferida
resultante da interpretação da aplicação do Direito.
Vejamos.
Nas suas alegações de recurso, a recorrente fundamenta a sua pretensão de suspensão da instância executiva até à decisão da “causa prejudicial” (acrescida de três anos, para a revenda) no facto de
terem sido interpostas várias acções judiciais a correr termos no Tribunal Judicial da Comarca da
Figueira da Foz, onde é pedida a declaração de nulidade da aludida escritura, cujas sentenças ainda
não transitaram em julgado, mais alegando que sendo declarada a nulidade da escritura não se verifica
fundamento para a existência de qualquer liquidação de imposto de sisa e consequentemente teria de
ser julgada extinta a presente execução.
Não há, porém, nos autos, qualquer informação sobre tais acções de declaração de nulidade alegadamente pendentes, pois que a sentença dos tribunais comuns que nos autos se encontra (a fls. 160
a 179) respeita à acção de condenação intentada pela recorrente a que se referem os números 12 e 13
do probatório fixado, não sendo, com certeza, a esta acção que a recorrente alude nas suas alegações.
É certo que o n.º 4 do probatório fixado alude, embora por via indirecta (de declaração da recorrente
ao Serviço de Finanças) a um outro processo judicial - n.º 1969/04.1TBFIG – sendo eventualmente este
o (ou um dos) processos em que a declaração de nulidade da venda foi pedida.
A existência de tal ou tais processos e a fase em que se encontra são, contudo, desconhecidos
deste Supremo Tribunal e não são, em abstracto, factos irrelevantes para a decisão do mérito da causa,
segundo as várias soluções plausíveis que a questão de direito possa conhecer.
É verdade que o teor das conclusões das conclusões das alegações de recurso - iguais às ora apresentadas (cfr. fls. 80 a 82 dos autos) – não obstaram a que este STA se tenha julgado competente para
conhecer do primeiro recurso interposto pela recorrente para este Supremo Tribunal, que deu origem
ao primeiro dos acórdãos proferido nos presentes autos (a fls. 109 a 113). Sucede, porém, que nesse
recurso estava então em causa aferir tão só do julgado erro na forma do processo (de oposição à execução fiscal), pois que era esse o teor da sentença recorrida, o que implicava tão só e apenas interpretar
o teor do pedido formulado pela recorrente na sua petição de oposição, tendo concluído o STA que o
pedido era adequado à forma de processo usada e ordenando a baixa dos autos ao Tribunal “a quo”
para apreciar os fundamentos invocados (cfr. acórdão de fls. 109 a 113 dos autos).
Impõe-se, agora, no recurso a reapreciação da julgada improcedência dos fundamentos invocados pela recorrente e para que este Supremo Tribunal o possa fazer os factos invocados pela
recorrente têm de estar assentes no probatório fixado, pois que conhece apenas de Direito, não
podendo, nem lhe cabendo, aditar ao probatório factos em abstracto relevantes para a apreciação
do mérito da causa.
Verifica-se a excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para conhecimento
do objecto do recurso, ex vi do disposto nos 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, sendo competente para dele conhecer a secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, para quem os autos poderão ser
remetidos desde que a recorrente o requeira, nos termos do n.º 2 do artigo 18.ºdo CPPT.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, em julgar este o Supremo Tribunal incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso, e declarar competente para o efeito o Tribunal Central
administrativo Norte (Secção de Contencioso Tributário).
Custas do incidente pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 1 UC.
Neto.

Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Impugnação Judicial. Avaliação indirecta. Anulação parcial do acto tributário. Critério
de avaliação. Fundamentação da avaliação indirecta.
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Sumário:
I — O acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por natureza como por definição
legal, é susceptível de anulação parcial.
II — O critério para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente anulado passa
por determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o
acto deve ser integralmente anulado ou apenas em parte, caso em que se justifica
a anulação parcial.
IIII — Se a sentença recorrida apenas excluiu do âmbito de aplicação de métodos indirectos quatro fracções, em relação às quais considerou que o contribuinte logrou
abalar os indícios apontados pela AF quanto à simulação do preço, justifica-se a
anulação parcial do acto tributário.
IV — O “método presuntivo eleito” mostra-se racional e fundamentado em factos
concretamente apurados, não estando a Administração tributária impedida de
a ele recorrer, pois que nada impede que a Administração conjugue vários dos
“elementos” que o n.º 1 do artigo 90.º da LGT indica que “poderá ter em conta”
na avaliação indirecta, pois que lhe cabe, dentro dos limites da lei, eleger o critério que repute mais adequado à determinação da matéria tributável, cabendo
ao Tribunal verificar a sua correcta interpretação e aplicação em caso de litígio
entre a administração Tributária e o sujeito passivo.
V — O n.º 4 do artigo 77.º da LGT determina que a decisão da tributação pelos métodos
indirectos especificará os motivos da impossibilidade da comprovação e quantificação directas e exacta da matéria tributável e bem assim indicará os critérios
utilizados na avaliação da matéria tributável, exigências estas satisfatoriamente
cumpridas no relatório de inspecção, sendo claro e esclarecedor o motivo do
recurso a tais métodos e bem assim o critério eleito para a avaliação indirecta e
a forma como se determinaram os valores corrigidos.
Processo n.º 477/12-30.
Recorrente: Soares & Lopes Construção Civil, 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 – SOARES & LOPES CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com os sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 31 de Janeiro de
2012, que, julgou parcialmente procedente a impugnação por si deduzida contra liquidações adicionais
de IRC dos exercícios de 2006 e 2007, anulando-as na parte referente aos valores de venda apurados
pela AT quanto às fracções “A”, “E”, “G” e “H”, do lote C e mantendo-as na parte restante.
A recorrente conclui a suas alegações de recurso enunciando as seguintes conclusões:
a) Não sendo o tribunal fiscal um órgão da administração activa dos impostos, mas antes um
órgão para dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas fiscais (art. 212.º. n.º 2, da Constituição
da república Portuguesa), não lhe cabe praticar o acto tributário que, como título formal e abstracto,
declara constituídos na Ordem Jurídica os efeitos próprios de uma obrigação pecuniária.
b) A tanto se opõe o princípio da separação de poderes entre os tribunais e o executivo ou a
administração, consagrado como princípio estruturante do sistema de poderes no artigo 111.º da
Constituição.
c) No caso estamos perante a aplicação de métodos indirectos de acordo com o que do relatório
de inspecção consta e que foi levado ao probatório, pelo que, a regra a aplicar é a constante daquele
n.º 3.
d) E, assim sendo, tendo o impugnante provado o excesso na quantificação, a sentença recorrida
deveria ter anulado o acto na totalidade, valorando-se a favor do contribuinte as dúvidas fundadas
que subsistam sobre a quantificação da matéria tributável, inclusivamente as que se gerem sobre os
pressupostos da utilização de tais métodos, o que está em consonância com a repartição do ónus da
prova nesta matéria, expressamente estabelecido para o procedimento tributário.
e) Errou, pois, a sentença recorrida, como errou no julgamento das causas de pedir, aqui comuns
aos exercícios de 2006 e 2007, referentes à ilegalidade do critério presuntivo e do vício de falta de
fundamentação.
f) A Administração faz “tábua rasa” dos critérios legais identificados na respectiva previsão legal
aplicável, ou seja, o art. 90.º da LGT.
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g) E quanto à taxatividade daqueles critérios, veja-se a anotação àquele artigo na Lei Geral Tributária, comentada e anotada por Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de
Sousa:”A lista de factores a atender tem carácter taxativo, como se depreende do não uso de qualquer
expressão que indique que se está perante uma enumeração exemplificativa”.
h) Este carácter taxativo dos critérios utilizados na avaliação indirecta está em sintonia com
a intenção legislativa de procurar objectividade na realização da avaliação de rendimentos (art.
º 84.º LGT), bem como com o carácter subsidiário que o legislador atribui à avaliação indirecta
(art. 85.º LGT), uma vez que a enumeração taxativa dos pressupostos de aplicação desta avaliação
(art. 87.º LGT) leva obrigatoriamente à delimitação dos métodos de quantificação, caso contrário,
a segurança jurídica e as garantias dos contribuintes que visam defender com a taxatividade das
situações susceptíveis de originarem uma tributação por métodos indirectos seriam facilmente
postas em causa se a administração tributária pudesse utilizar um qualquer método de quantificação de que se lembrasse.
i) Esta é, aliás, uma solução que se impõe mesmo em termos de constitucionalidade, pois, nos
casos em que não pode ser determinada directamente a matéria tributável, a relevante para efeitos de
liquidação acaba por ser a ficcionada que resulta da aplicação dos métodos de avaliação indirecta,
pelo que as normas que indicam os elementos que podem ser valorados para esse efeito reconduzem-se a verdadeiras normas de incidência objectiva do tributo, que, por isso, estão sujeitas ao princípio
da reserva de lei em sentido próprio (arts. 103.º, n.º 2, da CRP e 8.º n.º 1 da LGT) não podendo ser
preenchidas por via não legislativa as hipotéticas lacunas (art. 11.º, n.º 4, da LGT).
j) Por outro lado, este é também o entendimento imposto pelo princípio da legalidade, cuja
definição, constante do art. 3.º do CPA, é aplicável subsidiariamente no procedimento tributário, em
virtude da ausência de uma definição própria no art. 55.º da LGT, por força do preceituado no art. 2.º,
alínea c) desta lei.
k) Na verdade, este princípio tem hoje uma formulação positiva, nos termos da qual a lei tem de
ser o fundamento, o critério e o limite de toda a actuação administrativa.
l) Assim, a administração tributária só pode fixar a matéria tributável através de avaliação indirecta baseando-se nos elementos indicados na lei, constituindo vício de violação de lei a utilização
de elementos sem cobertura legal.
m) O discurso fundamentador tem de externar o momento cognitivo dos factos, o modo como
estes foram conhecidos, o percurso endógeno da sua avaliação, segundo os mais variados critérios de
validação racional (empíricos, técnicos, jurídicos ou outros), de cuja ponderação resulte como inteiramente justificada racionalmente a solução do apuramento do rendimento tributável e na expressão
quântica fixada, o que “in casu”, não acontece.
n) Depois de referir que a AT considerou existir baixa rentabilidade fiscal nos exercícios
de 2006 e 2007 devido à omissão de vendas (proveitos), dinheiro pedido e recebido a mais que o
valor da escritura, aquando da venda, e afastamento dos valores declarados dos praticados pelo
mercado na época e zona, não se entende como é que pode considerar existir uma fundamentação
de acordo com a lei.
o) Acaso consegue o Tribunal recorrido explicar quais são os concretos valores praticados pelo
mercado e na zona?
p) Tais afirmações são puramente gratuitas e estribam-se apenas em considerações de ordem
genérica e subjectiva sem apontar elementos concretos, objectivos, com recolha de factos da vida real
que possam ser sindicáveis pelo órgão de justiça, pelo que fica demonstrada a manifesta insuficiência
do discurso empregue.
q) A verdade tem muitas faces e a verdade é como a velha estrada para Avalon: depende muito de
nós e da nossa própria vontade para a encontrarmos.” (trad. aproximada de Marion Zimmer Bradley,
As Brumas de Avalon)
Termos em que e nos mais de direito, deve o presente recurso ser julgado procedente e, consequentemente, revogada a douta sentença recorrida com a inerente anulação total dos actos tributários,
com todas as legais consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 366, frente e verso,
dos autos, no qual conclui pela improcedência do recurso.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 367 a 369 dos autos), veio o recorrente, nos termos de fls. 370, frente e verso, manifestar a sua discordância com a posição do MP.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
5 – Questões a decidir
São as de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao determinar a anulação
meramente parcial da liquidação (conclusões a) a e) 1.ª parte), se é ilegal o critério presuntivo utilizado
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pela Administração tributária (conclusões f) a l) das alegações) e se ocorre o vício de falta de fundamentação (conclusões m) a p) das alegações de recurso).
6 – Matéria de facto
6.1 Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) A impugnante foi alvo de uma acção de fiscalização que incidiu sobre IRC dos exercícios de
2006 e 2007, no âmbito da qual foi elaborado o relatório de fls. 55 a 27 do p.a., cujo teor se dá por
integralmente reproduzido onde, entre o mais, consta o seguinte:
«(…)
II.2. MOTIVO, ÂMBITO E INCIDÊNCIA TEMPORAL
MOTIVO:
Na sequência do cruzamento de informação entre valores de venda das várias fracções imobiliárias escrituradas e o somatório dos mútuos contraídos pelos respectivos adquirentes, constatou-se
que, nalguns casos, o somatório dos mútuos é superior ao valor declarado de Venda.
Também em acção de prospecção efectuada ao SP se verificou que os preços de venda declarados
estão abaixo dos constantes e anunciados aquando dessa acção de prospecção. Desta forma foi aberta
ordem de serviço geral para os anos de 2006 e 2007, como intuito de apurar a verdadeira situação
tributária do SP.
(…)
4. RESULTADOS FISCAIS DECLARADOS
A empresa declarou os seguintes resultados fiscais:
(…)
Verifica-se assim que, sem razão justificada, e como se demonstra nos capítulos IV e V do presente relatório, o SP apresenta resultados fiscais muito baixos e, consequentemente, rentabilidade fiscal
baixa. Há ainda a realçar que:
- A empresa, como vamos referir no capítulo IV do presente relatório) suportou encargos financeiros (juros), devido aos financiamentos, sob hipotecas) das instituições financeiras, para fazer face à
construção de imóveis residenciais, situação que só se resolvia e resolve aquando da venda dos imóveis
(fracções) com o consequente DISTRATE (cancelamento da hipoteca por fracção autónoma);
- Como vamos relatar nos capítulos IV e V, os resultados fiscais declarados para os exercícios
de 2006 e 2007, em análise, são muito baixos. Tal situação resulta, principalmente, não obstante os
encargos financeiros, do facto de os preços de venda declarados por fracção não serem reais, houve
omissão de valores, como vamos descrever nos capítulos IV e V;
- Quer os resultados líquidos declarados quer os resultados fiscais foram muito baixos devido à
omissão de vendas;
(…)
- Em consequência, de todo este desempenho declarado, a rentabilidade declarada é, igualmente,
muito baixa.
III. DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS A MATÉRIA TRIBUTÁVEL
- Não aplicável ao caso em apreciação.
IV- MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A METODOS
INDIRECTOS
IV.1. VALORES QUE O S.P. DECLAROU PARA EFEITOS DE IRC
Dos mapas constantes do dossier fiscal e da IES, informação empresarial simplificada, em conciliação com os extractos de contas e balancetes contabilísticos e respectiva documentação de suporte,
extraem-se os seguintes dados:
(…)
Como antes referimos, o desempenho fiscal declarado, foi muito baixo.
Na tentativa de tentar ajuizar da veracidade ou inveracidade dos valores declarados procedemos
a uma análise detalhada das vendas efectuadas nos exercícios de 2006 e 2007 e sua comparação com
avaliações fiscais, com preços efectivamente praticados, com custos de produção declarados, com
meios financeiros envolvidos e, principalmente, com audições dos adquirentes dos imóveis/fracções,
como segue.
IV.2 - DISCRIMINAÇÃO DAS VENDAS DE IMÓVEIS EFECTUADAS - Exercícios de 2006
e 2007.
Trata-se de um empreendimento sito na Avª … (…), freguesia de Santa Clara, concelho e distrito
de Coimbra, constituído pelos lotes de terreno denominados de A,B,C, D e E.
Nos lotes de terreno A, B, C e lE a empresa construiu prédios que foram constituídos em regime
de propriedade horizontal a fim de serem vendidos por fracções imobiliárias.
O lote de terreno denominado por lote D, foi “oferecido” à Câmara Municipal de Coimbra a
título de imposição da mesma por autorização de construção.
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Foram cedidas 15 (quinze) fracções imobiliárias, dos lotes A, B e C por dação em cumprimento,
escritura de 2008.06.06, ao Banco financiador denominado Millennium BCP.
Nos exercícios em analise, 2006 e 2007, foram, apenas, vendidas fracções imobiliárias dos lotes A e C.
Assim:
LOTE A - … - Coimbra (conforme ANEXO II)
Trata-se de um prédio construído em regime de propriedade horizontal, constituído por 12 (doze)
fracções imobiliárias c/garagem.
O preço de custo por fracção foi determinado em função da permilagem de cada uma delas,
constante da escritura de constituição do prédio em regime de propriedade horizontal.
Em 2007.12.31, encontravam-se por vender as fracções A, D, E, H, I e M, apartamentos tipo T3
e destinados à habitação, constando do inventário final de produtos acabados, em 2007. 12.31, por €
841.855,03,preço de custo de construção.
LOTE C - … - Coimbra (conforme ANEXO II)
Trata-se de um prédio construído em regime de propriedade horizontal, com 9 (nove) apartamentos
com garagem e 2 (duas) fracções imobiliárias destinadas ao comércio com estacionamento.
O preço de custo por fracção foi determinado em função da permilagem de cada uma delas,
constante da escritura de constituição do prédio em regime de propriedade horizontal.
Em 2007.12.31, encontravam-se por vender as fracções B, C, D, F e L A fracção L é destinada
a comércio, constando do inventário final de produtos acabados, em 2007.12.31, por € 522.109,93,
preço de custo de construção.
IV.3 – PREÇOS DE VENDA, recolhidos no empreendimento em 18/5/2006 – ANEXO III,
fls. 1 e 2
Conforme preços de venda recolhidos em acção de prospecção em Maio/2006 (vide ANEXO III,
fls. 1 e 2), verifica-se que os valores de venda praticados foram superiores aos escriturados por esta
sociedade, conforme a titulo exemplificativo passamos a identificar:
(…)
Os lotes são iguais em arquitectura e fracções imobiliárias, dai serem incompreensíveis as diferenças de preços de venda
Apesar de se tratar de um pequeno comparativo, é notória a diferença encontrada nos respectivos
valores de venda.
De realçar que na acção de prospecção, então levadas a efeito, foram verificados os empreiteiros e
subempreiteiros contratados pela empresa na qualidade de “dono” da obra, bem como os fornecedores
de materiais e pessoal (mão de obra) contratado.
Em consequência, foi agora detectado um empreiteiro - NIF …, Sr. José Fernando Conceição
Ramos Antunes, com domicílio fiscal em Ferreira do Zêzere, que executou trabalhos de armação de
ferro nos prédios, tendo recebido €7.000,00, em 2006, valor que não tinha facturado, nem a empresa
estava na posse da factura ou de documento equivalente.
Contactado o SP em falta, procedeu à regularização da situação, entregando o IVA em falta, do
período de 06.09T e substituindo a declaração de IRS de 2006 a fim de pagar o IRS em falta.
IV.4 – DEMONSTRAÇÃO da variação dos CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, por Obras:
Da contabilidade retiraram-se os seguintes elementos:
(…)
Analisados os custos de construção, verificámos que:
- Os mesmos correspondem ao custo industrial de produção, em sistema de custeio total;
- O preço de custo por fracção foi atribuído de acordo com a permilagem consta da escritura de
constituição em propriedade horizontal.
IV.5 - Empréstimos Bancários
A empresa recorreu a financiamento bancário a titulo de abertura de crédito em conta corrente
para pagamento da compra dos terrenos mediante hipoteca dos mesmos e para construir os Lotes A,
B, C, E e F, que constituiu em regime de propriedade horizontal, isto é por fracções, hipotecando também essas fracções. À medida que vendia as fracções, era e é efectuado o DISTRATE (cancelamento
da hipoteca por fracção).
O principal banco financiador foi o MILLENNIUM BCP.
Por tais factos suportou encargos financeiros, os quais segundo a sua contabilidade, ascenderam a:
(…)
IV. 6 - CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS
Uma vez que alguns dos adquirentes das fracções imobiliárias, apresentavam, no momento da
aquisição, mútuos contraídos superiores aos valores declarados nas escrituras de compra e venda,
procedemos à audição de 10 (dez) dos adquirentes com vista a confirmar ou infirmar a veracidade dos
valores declarados, em sede de IRC, IMT e I. Selo.
Para o efeito foram solicitados, para além das devidas explicações relativas ao negócio efectuado,
os documentos relevantes, tais como, escritura de compra e venda e meios de pagamento e outros.
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Na sequência das audições efectuadas, o adquirente da fracção B (TO) - Lote A, D. Sónia Cristina
de Carvalho Ramos - NIF …
- Admitiu que o valor de venda/aquisição efectivo foi superior ao valor declarado em 25.817,00€,
conforme declarou em auto de declarações, (vide ANEXO IV, fls 1 e 2)
- Conforme extracto da conta bancária DO n.º 040/200044091, do BANCO BBVA, verifica-se que
os valores de aquisição da dita fracção ascendem a €75.817,00 (€50.000,00, valor da escritura pago
em cheque cujo sacado foi o BANCO BBVA, mais €25.817,00, que declarou ter levantado e dado em
dinheiro ao construtor) - vide ANEXO IV, fls 3 e 4;
- Assim, constata-se que a omissão efectiva foi de € 25.817,00, aliás conforme o adquirente assumiu no auto de declarações;,
O adquirente procedeu à regularização da situação tributária para efeitos de IMT e I. Selo e juros
compensatórios, tendo apresentado, durante o respectivo procedimento de inspecção pedido de redução
de coimas nos termos do disposto na ala c) do n.º 1 do artº 29º do RGIT vide ANEXO IV (f1s 5 a 8).
O mesmo aconteceu com os adquirentes da fracção C (TO), Lote A, Sr. José Luís Ferreira Saro
– NIF …
- Foi notificado (vide ANEXO IV, fls. 9), não tendo assumido qualquer diferença, conforme Auto
de Declarações (vide ANEXO IV, fls.10 e 11), tendo até apresentado a fotocópia da escritura de compra
e venda onde consta o valor declarado de €50.000,00 (vide - ANEXO IV, fls 12 a 16) e apresentando
a conta corrente bancária do Banco BPN e o cheque n.º 7431265454, no valor de €47.000,00 (vlde
-ANEXO IV, fis. 17 a 19), valor que dizia na altura, perfazer, com mais €3.000,00 que deu em dinheiro
ao construtor, os €50.000,00, valor declarado na escritura;
- Foi notificado a 2 vez (vide ANEXO IV, fls. 20 e 21), no sentido de assumir o valor da diferença
dado ao construtor ou autorização de acesso por parte da Administração Fiscal às suas contas bancárias. Perante a situação acabou por assumir que deu a mais em dinheiro €10.000,00, e que portanto
o valor foi de €60.000,00 e não de €50.000,00 (vide ANEXO IV, fls. 22 e 23).
O adquirente procedeu à regularização da situação tributária para efeitos de IMT, I. Selo, tendo
apresentado, durante o procedimento de inspecção, o pedido de redução de coimas nos termos do
disposto na alª c) do n.º 1 do artº 29º do RGIT (vide ANEXO IV, fls 24 a 29).
O mesmo aconteceu com os adquirentes da fracção (TO), Lote A, Sr. António José Agostinho
Mendes - NIF …
- Assumiu que o valor de venda/aquisição efectivo foi superior ao valor declarado em €12.770,00,
conforme declarou auto de declarações (vide ANEXO IV, fls 30 e 31);
- Conforme foi declarado em auto de declarações, verifica-se que os valores de aquisição da
dita fracção ascendem a € 75.770,00 (escritura de €63.000,00 e mais €12.770,00, que deu a mais “por
fora” ao construtor),
O adquirente procedeu à regularização da situação tributária para efeitos de IMT e I Selo, tendo
apresentado, durante o procedimento inspectivo, o pedido de redução de coimas nos termos do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artº 29º do RGIT (vide ANEXO IV, fls 32 a 37).
O mesmo aconteceu com os adquirentes da fracção G (TO), Lote A, Sr. Octávio Carocha Veigas
- NIF …
- Assumiu que o valor de venda/aquisição efectivo foi superior ao valor declarado em €24.000,00,
conforme se declarou em auto de declarações (vide ANEXO IV, fls 38 e 39);
- Conforme extracto do Banco Millennium BCP, constata-se que pediu empréstimos no valor de
€85.000,00, para aquisição da fracção imobiliária (vide ANEXO IV, fl. 40);
- Verifica-se que os valores de aquisição da dita fracção ascendem a €84.000,00 (escritura de
€60.000,00 e mais €24.000,00), que deu em dinheiro ao construtor (vide ANEXO IV, fls 41 a 42);
- De realçar que o cheque n.º 2432093422, de €24.000,00, cujo sacado é o Banco Millennium BCP,
foi levantado pelo adquirente da fracção para dar em dinheiro ao sócio da construtora Soares & Lopes
(vide ANEXO IV, fls. 43), aliás como declara em auto de declarações e era prática da empresa.
O adquirente procedeu à regularização da situação tributária para efeitos de IMT, I Selo, tendo
apresentado, durante o procedimento inspectivo, pedido de redução de coimas nos termos do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artº 29º do RGIT (vide ANEXO IV, fls 44 a 48).
O mesmo aconteceu com os adquirentes da fracção J (TO), Lote A, Sr. Tiago André Bastos Pires
- NIF …
Assumiu que o valor de venda/aquisição efectivo foi superior ao valor declarado em €10.000, 00,
conforme se declarou em auto de declarações, (vide ANEXO IV, fls 49 e 50);
- Verifica-se que os valores de aquisição da dita fracção ascendem a €80.000,00 (sinal de €5.000,00,
em dinheiro; na escritura de €70.000,00 e mais €5.000,00, em dinheiro). Assim, constata-se que a
omissão efectiva foi de €10.000,00, conforme aliás foi assumido no auto de declarações;
O adquirente procedeu à regularização da situação tributária para efeitos de IMT, I Selo, tendo
apresentado, durante o procedimento inspectivo, pedido de redução de coimas nos termos do disposto
na alínea c) do n.º 1 do artº 29º do RGIT (vi de ANEXO IV, fls 51 a 55).
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O mesmo aconteceu com o adquirente Horácio Pinho Duarte da Fonseca, da fracção 1, Lote C:
- Assumiu em auto de declarações que deu a mais em dinheiro €3.000,00, e que portanto, o valor
foi de €155.000, 00 e não de €152.000,00 (vide - ANEXO IV, fls. 56 e 57);
- Apresentou contrato de promessa compra e venda, sem sequer estar assinado (vide ANEXO IV,
fls 58 e 59);.
- Apresentou as fotocópias da sua conta bancária no Banco Millennium BCP, onde constam os
empréstimos efectuados para aquisição do apartamento (vide ANEXO IV, fls 60 a 68);
O adquirente procedeu à regularização da situação tributária para efeitos de IMT e I Selo, tendo
apresentado, durante o procedimento de inspecção, pedido de redução de coimas nos termos da alínea c)
do n.º 1 do artº 29º do RGIT (vide ANEXO IV, fls 69 a 73).
Em face destas provas inequívocas de omissão de valores em 6 (seis) das fracções transaccionadas,
correspondentes 60%, certamente, que o mesmo se passa relativamente às restantes, já que:
- Os valores declarados para apartamentos iguais, isto é, com a mesma permilagem, afastam-se
muito dos valores agora declarados pelos adquirentes em Auto de Declarações;
- Houve entrega “por fora” de valores em dinheiro na compra das fracções imobiliárias, conforme
se constatou nos seis adquirentes, atrás descritos, procedimento que consideramos ser prática normal
da empresa em todos os actos;
- Os valores declarados de venda das fracções imobiliárias afastam-se dos valores praticados
pelo mercado na época e na zona.
Assim sendo, foram os restantes adquirentes (quatro), aqueles que na primeira abordagem não assumiram quaisquer correcções e que não explicaram convenientemente o modo como realizaram o negócio
ao não exibirem toda a documentação, designadamente, os valores em dinheiro pagos “por fora” prática
usual da empresa na celebração dos contratos, notificados numa segunda abordagem para colaborarem
com a Administração Fiscal e autorizarem esta a ter acesso à sua informação bancária ou, no mesmo
prazo, procederem às regularizações, em sede de IMT e I. Selo, por omissões eventualmente praticadas.
Dessas notificações foram recolhidos elementos para posteriores processos de averiguações por
parte do órgão da Administração Fiscal (SATAC) designado para o efeito.
De realçar que, nesta fase um dos adquirentes Sr. José Luís Ferreira Saro - NIF … adquirente
da fracção C, lote A, veio corrigir o valor de €10.000, 00, entregue em dinheiro a mais “por fora” ao
construtor Soares & Lopes, tendo corrigido o IMT e o Imposto do selo. Dando ainda, mais consistência
aos procedimentos irregulares da empresa ao longo de todo o processo de alienação de imóveis e de
que alguns dos adquirentes não assumiram os verdadeiros valores dos negócios firmados com a mesma.
IV. 7 - OUTROS INDÍCIOS
Como se referiu no capítulo IV do presente relatório e agora se conclui, o facto de muitos dos
adquirentes declararem que os preços de venda dos imóveis foram superiores aos valores declarados,
pelo facto, de terem entregue ‘’por fora” valores em dinheiro ao construtor/vendedor, Soares & Lopes,
demonstra bem que o desempenho declarado não se coaduna com os valores reais, levando assim a
que o contribuinte apresente rentabilidade fiscal, para 2006 e 2007, muito baixa, tendo deixado de
pagar o IRC ao Estado como era seu dever.
IV.8 - CONCLUSÃO.
Em consequência do que vimos relatando, em especial neste Capítulo IV, verifica-se assim a
impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à
correcta determinação da matéria tributável, uma vez que a contabilidade não merece credibilidade,
decorrente das seguintes constatações:
- A rentabilidade fiscal declarada nos exercícios de 2006 e 2007 ser muito baixa devido à omissão
de vendas (proveitos);
- Não exibição de contratos promessa de compra e venda, firmados entre os intervenientes, elementos esses importantes à verificação dos valores reais dos negócios;
- Dinheiro pedido e recebido a mais que o valor da escritura, aquando da venda das fracções
imobiliárias, com o adquirente, que levantou o dinheiro da sua conta bancária, a dar esse dinheiro a
mais, conforme descrito e declarado pelos próprios;
- Os valores declarados se afastarem dos valores praticados pelo mercado na época e na zona;
- Os preços de venda ‘’pedidos/anunciados’’ pela empresa, aquando da PROSPECÇÃO de
Maio/2006, eram superiores - vide ANEXO III, em confronto com ANEXO II);
- Omissão de compras de materiais e/ou prestações de serviços, como é o caso do prestador de
serviços Sr. José Fernando Conceição Ramos Antunes - NIF …
Assim sendo, encontram-se reunidos alguns pressupostos para a tributação por Avaliação Indirecta - Métodos Indirectos, conforme o estipulado na alínea b) do artº 87º e alíneas a) e d) do artº 88º,
da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98 de 17 de Dezembro, nos termos
de critérios e cálculos de valores que, com observância do artº 90º do mesmo Diploma Legal, se indicam no capítulo V, e de que resulta a correcção aos proveitos vendas e por conseguinte ao Resultado
Tributável, conforme por exercício se passa a indicar no capítulo V desta informação.
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V. CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS INDIRECTOS
Atentos os pressupostos anteriormente elencados e com vista à determinação e quantificação da matéria
tributável a fixar, para o exercícios analisado, imperioso se torna eleger um critério de avaliação indirecta
do volume de negócios estimado. Para o efeito socorremo-nos da conjugação dos critérios insertos nas
alíneas a), d), e h) do artº 90.º da Lei Geral tributária, por remissão do artº 54.º do CIRC, concretamente:
LOTE A
Nas fracções vendidas do artigo urbano n.º 4426, da freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra, vamos partir dos valores de venda corrigidos pelos adquirentes, segundo os Autos de Declarações,
os meios de pagamento e os pagamentos adicionais do IMT e do Imposto do Selo, das fracções “B”,
“C”, “E”, “G” e “J”, do dito artigo.
Do valor unitário obtido por esses valores com a respectiva permilagem das fracções, vamos
extrapolar o valor unitário médio/permilagem para as restantes fracções vendidas, cujos adquirentes
não declararam as diferenças, apesar de serem ouvidos em Auto de Declarações.
Então:
(…)
Então, vem a média do valor unitário l permilagem de: €375. 587, 00/148 = €2.537.75.
V.I - ESTIMATIVA DAS OMISSÕES DAS FRACÇOES DO ARTº- LOTE A -”…/Santa
Clara
(…)
RESUMO DO VALOR TOTAL DAS ESTIMATIVAS
LOTE C:
Nas fracções vendidas do prédio urbano n.º 4512, da freguesia de Santa Clara, concelho de
Coimbra, vamos partir dos valores de venda corrigidos pelos adquirentes, segundo os autos de declarações, meios de pagamento e pagamentos adicionais do IMT e do Imposto do Selo, da fracção “l”,
do dito artigo.
Do valor unitário obtido por esses valores com a respectiva permilagem das fracções, vamos
extrapolar o valor unitário médio/permilagem para as restantes fracções vendidas, cujos adquirentes
não declararam as diferenças, apesar de serem ouvidos em auto de declarações.
Então:
V.II- ESTIMATIVA DAS OMISSÕES DAS FRACÇOES DO artº 4512- LOTE C - …/Santa
Clara
(…)
RESUMO DO VALOR TOTAL DAS ESTIMATIVAS
(…)
V.III- Matéria Tributável a fixar para o exercício de 2006
Pelo que a matéria tributável que propomos para fixação, por métodos indirectos, é a seguinte
para o exercício de 2006:
(…)
V.IV - Matéria Tributável a fixar para o exercício de 2007
Pelo que a matéria tributável que propomos para fixação, por métodos indirectos, é a seguinte
para o exercício de 2007:
(…)
IX –Direito de audição – Fundamentação
Notificado que foi, pelos ofícios n.º 9288. e 9289, de 25/06/2010, arquivados no respectivo processo, para exercer o direito de audição, nos termos do artº 60º da Lei Geral Tributária e do artº 60º
do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, veio o contribuinte a exercer esse
direito, conforme documento arquivado no seu processo individual.
Passemos à sua análise:
1. Síntese das alegações apresentadas pelo contribuinte.
Em 13/07/2010, veio o contribuinte, através do respectivo Mandatário exercer, por escrito, nos
termos do artº 60º da LGT e do RCPIT, o direito de audição sobre o projecto de relatório por nós anteriormente elaborado e notificado.
Analisando as alegações apresentadas pelo Sujeito Passivo, via Mandatário, constata-se que o
mesmo centra a sua argumentação quase exclusivamente:
• na ilegitimidade, segundo sustenta, da DGCI em aplicar Métodos Indirectos, já que, segundo
entende, não se verificaram os pressupostos legais para o efeito, padecendo assim a proposta de falta
de fundamentação. Vejam-se as alegações constantes dos parágrafos 1º a 62º do documento de suporte
ao exercício do direito de audição;
• na ilegitimidade decorrente da quantificação proposta já que a mesma, segundo refere, não resultou de uma aplicação taxativa dos critérios de avaliação indirecta que a LGT elenca no seu artº 90º.
Vejam-se as alegações constantes dos parágrafos 63º a 86º;
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• com efeito e segundo sustenta “o método que a fiscalização resolveu adoptar para a presunção
é completamente errada, o que por decorrência inquina a quantificação operada. Na verdade, efectuar-se uma estimativa por permilagem não é de todo a forma mais correcta e legal... “. Requer que seja
notificado o BARCLAYS PLC a fim de enviar cópia do contrato de promessa de compra e venda e cópia
dos meios de pagamento utilizados. Vejam-se as alegações constantes dos parágrafos 87º e seguintes.
2. Análise das alegações apresentadas.
Passemos então ao direito de resposta aos argumentos aduzidos pelo contribuinte, aqui personalizado pelo seu Mandatário:
o no que em particular se refere relativamente à essência do projecto de proposta de tributação
notificado ao contribuinte, nada é alegado que substantivamente o ponha em causa. O contribuinte,
via Mandatário, colocou a ênfase na parte jurídico-formal da questão. Em bom abono da verdade
diga-se que tal em nada nos estranhou pela simples razão da inexistência, no nosso ponto de vista, de
quaisquer argumentos sólidos que a possam pôr em causa;
o com efeito, os pressupostos elencados no CAP IV do projecto de relatório para a tributação por
recurso a métodos indirectos são intocáveis. Repare-se que o direito de audição, paradoxalmente, nada
refere sobre os adquirentes de fracções que declararam ter pago valores superiores aos declarados nas
respectivas escrituras públicas de aquisição. E como se alcança do Cap IV do projecto de relatório, o motivo
crucial para a formulação da proposta de tributação por recurso a métodos indirectos assenta precisamente
no facto de ser claro e inequívoco que os valores declarados nas escrituras de aquisição/transmissão e
na contabilidade e declaração modelo 22 do vendedor serem inferiores aos efectivamente praticados;
o apenas refere que a fracção A do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia
de Santa Clara/COIMBRA sob o n.º 4512, vendida ao BARCLAYS BANK PLC, terá ficado com um
valor presumido, aplicando o critério da permilagem por fracção, inferior ao que da escritura consta
(o declarado. Requer ainda que seja notificado o BARCLAYS PLC a fim de enviar cópia do contrato de
promessa de compra e venda e cópia dos meios de pagamento. Ora esta afirmação não está correcta
porquanto o valor declarado para esta fracção foi de 140000,00 € e o valor estimado foi de 147250,00 €.
Veja-se a página 20 do projecto de relatório. E quanto à notificação deste adquirente para os fins
invocados acima, resta-nos referir que não cabe ao contribuinte ou ao seu mandatário “mandar a Administração Tributária” notificar os contribuintes. O procedimento inspectivo encontra-se concluído
e as peças julgadas necessárias para suportar a proposta efectuada constam anexas ao relatório;
o também no que respeita ao critério de quantificação proposto não concordamos com o alegado.
Em primeiro lugar porque o artº 90º da LGT, no seu n.º 1, refere ‘’poderá ter em conta os seguintes elementos…, significando isto, em nossa opinião, que outros, não taxativamente enumerados mas adequados
ao fim em vista não serão de excluir. Em segundo lugar ao valorizarmos as fracções vendidas tendo em
conta o preço médio encontrado para o binómio metro quadrado/permilagem, apurado em função do
preço real ora assumido por alguns dos adquirentes não estamos de forma alguma fora dos critérios
do referido preceito legal. Em vez de um único critério, tivemos sim em conta a acção conjugada de
quatro critérios, a saber, os insertos nas alíneas a), d), h) e i) do citado comando legal, os quais para
além do devido suporte legal, vide CAP V, se mostram perfeitamente adequados às circunstâncias;
• por último, de referir que relativamente à fracção A do prédio inscrito sob o n.º 4512, à mesma
foi aplicado, para efeitos da quantificação do seu presumível valor de venda, o valor unitário de €
1.550,00 para o binómio metro quadrado/permilagem, passando-se assim de um valor declarado de €
140.000,00 para um valor presumido de € 147.250,00 (95% X 1.550,00 € = 147.250,00€) e não para
um valor inferior àquele como é afirmado no direito de audição..
3. Conclusão
Em suma e de tudo o que supra fica referido, devido ao facto de alguns dos adquirentes de fracções imobiliárias terem declarado que compraram as respectivas fracções imobiliárias por valores
acima dos declarados nas escrituras públicas de aquisição, houve necessidade de proceder a uma
quantificação, por via indirecta, da matéria tributável do IRC relativa aos exercícios de 2006 e 2007,
da qual irá resultar um relatório final com vista à subsequente liquidação.
Dado que no direito de audição o contribuinte não trouxe factos novos que impliquem a alteração
do projecto de relatório, deve este, por ter a devida legitimidade, ser convertido em relatório final e de
imediato notificado ao contribuinte, com vista à subsequente liquidação adicional.
(…).”
B) Consequentemente, foram emitidas as liquidações adicionais de IRC relativas aos exercícios
de 2006 e 2007 e respectivos juros compensatórios, de fls. 185 e 186, que se dão por integralmente
reproduzidos.
C) Em 22/06/2009, Elsa Maria de Carvalho Teixeira, adquirente da fracção “E” do prédio inscrito
na matriz sob o artigo 4512 da freguesia de Santa Clara, prestou declarações perante a AF, exaradas
no auto de fls. 246 a 247, que se dá por integralmente reproduzido, no sentido de o valor de aquisição
da dita fracção ser correspondente ao valor declarado na escritura de compra e venda, bem como
pretender autorizar a AF a consultar os seus movimentos bancários entre Janeiro e Dezembro de 2007.
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D) Em 21/07/2009, Gabi Alexandra de Deus Rodrigues, adquirente da fracção “G” do prédio
inscrito na matriz sob o artigo 4512 da freguesia de Santa Clara, prestou declarações perante a AF,
exaradas no auto de fls. 248 a 249, que se dá por integralmente reproduzido, no sentido de o valor de
aquisição da dita fracção ser correspondente ao valor declarado na escritura de compra e venda, bem
como pretender autorizar a AF a consultar os seus movimentos bancários entre Março e Julho de 2007.
E) Em 22/06/2009, Humberto Pascoal Delgado, adquirente da fracção “H” do prédio inscrito na
matriz sob o artigo 4512 da freguesia de Santa Clara, prestou declarações perante a AF, exaradas no auto de
fls. 250 a 251, que se dá por integralmente reproduzido, no sentido de o valor de aquisição da dita fracção
ser correspondente ao valor declarado na escritura de compra e venda, não se tendo pronunciado sobre
se autorizava a AF a consultar os seus movimentos bancários no período de Janeiro a Dezembro de 2007.
F) A fracção A, do prédio inscrito na matriz da freguesia de Santa Clara sob o artigo 4512, foi
adquirido pelo Barclays Bank PCL, em sistema de leasing – facto referido pela testemunha Nuno
Miguel Carvalho dos Santos.
6.2 Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como não provados os seguintes
factos:
a) A fracção “A” do prédio inscrito na freguesia de Santa Clara sob o artigo 4512, adquirida
pelo Barclays Bank, PLC, foi vendida por 147.250,00E.
b) A fracção “E” do prédio inscrito na freguesia de Santa Clara sob o artigo 4512, adquirida
por Elsa Maria de Carvalho Teixeira, foi vendida por 139.500,00€.
c) A fracção “G” do prédio inscrito na freguesia de Santa Clara sob o artigo 4512, adquirida
por Gabi Alexandra de Deus Rodrigues, foi vendida por 139.500,00€.
d) A fracção “H” do prédio inscrito na freguesia de Santa Clara sob o artigo 4512, adquirida
por Humberto Pascoal Delgado, foi vendida por 139.500,00€.
7 – Apreciando.
7.1 Da anulação parcial das liquidações sindicadas
A sentença recorrida, a fls. 304 a 321 dos autos, julgou parcialmente procedente a impugnação
oportunamente deduzida pelo ora recorrente, anulando as liquidações na parte referente aos valores de
venda apurados pela AT quanto às fracções”A”, “E”, “G” e “H”, do lote C e mantendo-as na parte
restante, por ter considerado, quanto a estas fracções, que: «(…) a contribuinte alegou e demonstrou,
com sucesso, existir erro na aplicação de métodos indirectos relativamente a 4 fracções, pois que abalou os indícios apontados pela AF quanto à simulação do preço das fracções “A”, “E”, “G” e “H” do
lote C. Assim, a liquidação impugnada tem de ser anulada mas, considerando que o ato tributário é,
por natureza, divisível e, consequentemente, susceptível de anulação parcial no respectivo processo de
impugnação judicial e que a presunção de simulação de preço não pode aplicar-se a apenas 4 fracções,
a anulação tem de efectuar-se apenas nesta parte» (cfr. sentença recorrida, a fls. 319 a 321 dos autos).
Discorda do decidido quanto à mera anulação parcial a recorrente, alegando que a sentença recorrida
deveria ter anulado o acto na totalidade, porquanto não sendo o tribunal fiscal um órgão da administração activa dos impostos, mas antes um órgão para dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas
fiscais (art. 212.º. n.º 2, da Constituição da república Portuguesa), não lhe cabe praticar o acto tributário,
pois que a tanto se opõe o princípio da separação de poderes entre os tribunais e o executivo e no caso,
estando em a aplicação de métodos indirectos, tendo o impugnante provado o excesso na quantificação, a
sentença recorrida deveria ter valorado a favor do contribuinte as dúvidas fundadas que subsistam sobre a
quantificação da matéria tributável, inclusivamente as que se gerem sobre os pressupostos da utilização de
tais métodos, o que está em consonância com a repartição do ónus da prova nesta matéria, expressamente
estabelecido para o procedimento tributário (cfr. conclusões a) a e) 1.ª parte das suas alegações de recurso).
Vejamos.
A sentença recorrida nenhum acto tributário praticou, razão pela qual carece de fundamento a
invocação neste contexto do princípio da separação de poderes.
Também a anulação parcial do acto tributário, em si mesma, nada tem de inédito ou de estranho.
Como ainda recentemente reafirmou este Supremo Tribunal (cfr. Acórdão de 12 de Janeiro de 2012, rec.
965/10), «(…) o acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por natureza como por definição legal, é
susceptível de anulação parcial. É esta, aliás, a posição consensual da doutrina e da jurisprudência da
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, a qual, para além de apelar a
essa divisibilidade (Cfr., entre outros, os acórdãos proferidos em 9/07/1997, no processo n.º 5874; em
22/09/1999, no processo n.º 24101; em 16/05/2001, no processo n.º 25532; em 26/03/2003, no processo
n.º 1973/02; em 27/09/2005, no processo n.º 287/05; e em 12/01/2011, no processo n.º 583/10.), apela,
também, à natureza de plena jurisdição da sentença de anulação parcial do acto, invocando razões ligadas
aos princípios processuais da economia processual (para que da sentença ou acórdão do tribunal saia
logo uma definição da situação que não careça de qualquer nova pronúncia da administração tributária)
e ligadas ao próprio âmbito do contencioso de mera anulação (no qual os limites à plena jurisdição só
serão de aceitar em relação àqueles aspectos da acção administrativa em que a plena jurisdição implique
para o juiz tributário, enquanto juiz administrativo, a prática de actos que afrontem o núcleo essencial
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da função administrativa) (Cfr. o Prof. Saldanha Sanches, in Fiscalidade, 7/8, Julho-Outubro de 2001,
págs. 63 e segs., e o Prof. Casalta Nabais, in Direito Fiscal, 2ª ed., pág. 397.). Deste modo, se o juiz
reconhecer que o acto tributário está inquinado de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá-lo
apenas nessa parte, deixando-o subsistir no segmento em que nenhuma ilegalidade o fira.».
O critério jurisprudencial para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente anulado passa,
pois, por determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto deve ser
integralmente anulado (como nos casos julgados por Acórdãos deste Supremo Tribunal de 10 de Outubro de 2012, rec. n.º 533/12, de 12 de Janeiro de 2012, rec. n.º 583/12 ou de 26 de Março de 2003,
rec. 1973/02) ou apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial.
No caso dos autos, a anulação parcial do acto tributário impugnado é justificada pelo tribunal “a
quo” por se ter julgado haver erro da Administração tributária na aplicação de métodos indirectos no
que concerne aos valores de venda apurados pela AT quanto às fracções”A”, “E”, “G” e “H”, do
lote C pois que, quanto a tais valores, a contribuinte abalou os indícios apontados pela AF quanto à
simulação do preço, o mesmo não sucedendo quanto às demais vendas.
Não há, pois, ao contrário do alegado, excesso na quantificação operada por recurso a métodos indirectos, a valorar nos termos do n.º 3 do artigo 74.º da Lei Geral Tributária, antes se julgaram inverificados os
pressupostos do recurso a tais métodos relativamente às quatro fracções supra identificadas, cujo ónus da prova
cabia à Administração fiscal (artigo 74.º n.º 3 da Lei Geral Tributária) e que a contribuinte logrou infirmar.
Significa o decidido, tão só, que relativamente à liquidação adicional relativa ao ano de 2007 (a
fls. 186 dos autos) – a única a ser afectada, pois que as vendas das fracções cujos valores declarados
foram judicialmente aceites respeitam àquele ano – haverá que excluir do valor da “matéria colectável
corrigida” o valor apurado por recurso a métodos indirectos relativo a tais fracções, mantendo-a na
parte restante, em relação à qual se julgou justificado o recurso a métodos indirectos e que, por essa
via, de nenhuma ilegalidade sofre.
Improcedem, deste modo, as alegações da recorrente sintetizadas nas conclusões a) a e), 1.ª parte.
7.2 Da (i)legalidade do critério presuntivo utilizado pela Administração tributária
A sentença recorrida, no que ao critério utilizado para determinação da matéria tributável respeita,
considerou-o adequado, pois que permite, de forma simples e adequada, apurar os valores omitidos,
não sendo o elenco do art. 90.º da LGT taxativo, mas meramente exemplificativo e, ademais, a impugnante não demonstrou, como se lhe impunha, haver excesso na quantificação da matéria tributável
determinada pela AT, pelo que a mesma se tem de ter por correctamente determinada (cfr. sentença
recorrida, a fls. 319 dos autos).
Discorda do decidido a recorrente, alegando (cfr. conclusões f) a l) das alegações) que o critério
presuntivo utilizado pela administração tributária é ilegal, por não estar previsto especificamente no
artigo 90.º da Lei Geral Tributária, que considera estabelecer uma “lista taxativa” dos elementos de que
a Administração tributária pode lançar mão na avaliação indirecta, excluindo quaisquer outros critérios.
Vejamos.
O critério eleito pela Administração tributária para proceder à avaliação indirecta da matéria
tributável – descrito e concretizado no ponto V do relatório da inspecção (a fls. 84 e 85 dos autos) e
transcrito na alínea a) do probatório fixado – resulta, nas palavras desta, da conjugação dos critérios
insertos das alíneas a), d) e h) do art. 90.º da Lei Geral Tributária, por remissão do artº 54º do CIRC
e consistiu em partir dos valores de venda corrigidos pelos adquirentes para calcular a média do valor
unitário/permilagem aplicável a cada prédio, aplicando-o o valor unitário médio/permilagem assim
obtido às fracções vendidas de cada prédio cujos adquirentes não declararam as diferenças.
Entendemos que o “método presuntivo eleito” se mostra racional e fundamentado em factos
concretamente apurados, não estando a Administração tributária impedida de a ele recorrer, pois que
nada impede que a Administração conjugue vários dos “elementos” que a lei indica que “poderá ter
em conta” na avaliação indirecta, pois que lhe cabe, dentro dos limites da lei, eleger o critério que repute mais adequado à determinação da matéria tributável, cabendo ao Tribunal verificar a sua correcta
interpretação e aplicação em caso de litígio entre a administração Tributária e o sujeito passivo (cfr.
ANA PAULA DOURADO, «Manifestações de Fortuna», in Revista de Finanças Públicas e Direito
Fiscal, Ano II, n.º 4 (Inverno), p. 278).
Entendemos, pois, que o método adoptado pela Administração tributária para a determinação da
matéria tributável por métodos indirectos não é ilegal nem se mostra inadequado, não se tendo demonstrado, nem sendo alegado no recurso, que conduza a resultados excessivos.
Improcedem, deste modo, as alegações sintetizadas nas conclusões f) a l) das alegações de recurso.
7.3 Do alegado vício de falta de fundamentação do acto de determinação indirecta da matéria
tributável
Alega ainda o recorrente que, ao contrário do decidido, o acto (?) – que se assume ser o de
avaliação indirecta da matéria tributável, embora tal não resulte inequívoco das alegações de recurso
- se encontra a insuficiente fundamentado, pois que se cinge a afirmações (…) puramente gratuitas e
estribam-se apenas em considerações de ordem genérica e subjectiva sem apontar elementos concretos,
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objectivos, com recolha de factos da vida real que possam ser sindicáveis pelo órgão de justiça, pelo
que fica demonstrada a manifesta insuficiência do discurso empregue.
Não o entendeu assim o tribunal “a quo”, nem o entendemos nós também.
A sentença recorrida considerou justificado o recurso à avaliação indirecta porquanto a AF demonstrou, sem margem para dúvidas, omissões de proveitos em 6 das fracções transaccionadas (cfr.
sentença recorrida, a fls. 318 dos autos), que a contabilidade da impugnante não permitia a comprovação
directa e exacta da matéria tributável pois que, conforme consta do relatório inspectivo, a impugnante
não facultou os contratos promessa de compra e venda (…), sendo que alguns dos adquirentes das
fracções, que confessaram a simulação do preço das mesmas, referiram ter entregue os valores a mais
ao sócio da impugnante (cfr. sentença a fls. 319) e, concretamente no que respeita à alegada falta de
fundamentação, por um lado, a AF identificou, concretamente, os casos em que ocorreu discrepância
entre o valor de mercado dos bens e o valor declarado, bem como os factos através dos quais era patenteada uma capacidade contributiva superior à declarada – vejam-se a este propósito os pontos IV.3
e IV.6 do relatório inspectivo, supra transcrito. E, por outro lado, concretizou o modo de determinação
da matéria colectável, identificando o critério utilizado, bem como as normas legais que o prevê, especificando e demonstrando a forma do respectivo cálculo (cfr. sentença a fls. 320 dos autos).
Determina o n.º 4 do artigo 77.º da Lei Geral Tributária, para o que aqui importa, que a decisão
da tributação pelos métodos indirectos especificará os motivos da impossibilidade da comprovação e
quantificação directas e exacta da matéria tributável e bem assim indicará os critérios utilizados na
avaliação da matéria tributável, exigências estas satisfatoriamente cumpridas no relatório de inspecção, sendo claro e esclarecedor o motivo do recurso a tais métodos (cfr. os pontos II.2 e IV do relatório
inspectivo) e bem assim o critério eleito para a avaliação indirecta e a forma como se determinaram os
valores corrigidos (cfr. o ponto V. do referido relatório).
Não ocorre, pois, vício de falta de fundamentação do acto.
Improcedem, deste modo, as alegações da recorrente, sendo de confirmar a sentença recorrida,
que nenhuma censura merece.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Neto.

Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Benefícios fiscais. art. 12º n.º 6 do EBF. Dívida tributária em incumprimento. Impugnação com prestação de garantia. Penhora de bem de herança.
Sumário:
I — Existindo uma dívida tributária proveniente de imposto sucessório do ano de 1993
em incumprimento, não se pode impedir a produção de efeitos aos benefícios
fiscais considerados na liquidação de IRS do ano de 2000 se aquela dívida tiver
sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição com a prestação de garantia
idónea, quando exigível (art. 12º, n.º 6 do EBF).
II — Tendo os contribuintes requerido ao órgão de execução fiscal a suspensão do processo
executivo instaurado para cobrança dessa dívida de imposto sucessório, comprovando
a pendência de impugnação judicial que deduziram contra essa liquidação e oferecido
como garantia a nomeação à penhora um prédio que pertencia à herança indivisa
aberta por óbito daquele que deu origem à transmissão mortis causa que está na génese desta liquidação, era ao órgão da execução fiscal que competia apreciar a oferta
dessa garantia apresentada ao abrigo do disposto no n.º 4 do art. 199.º do CPPT.
III — Tendo o órgão da execução admitido a nomeação desse bem à penhora como
garantia idónea para suspender a execução, sem questionar a penhorabilidade
do bem apesar de saber que ele pertencia à herança face ao documento subscrito
por todos os herdeiros - que desse modo autorizaram a oneração do prédio com
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a penhora para efeitos de garantir o pagamento de dívida de um deles – lavrando
o auto de penhora e suspendendo a execução fiscal, assim aceitando, de forma
implícita, a penhorabilidade do bem e a sua idoneidade como garantia, não pode
o Tribunal vir ajuizar, em distinto processo tributário e para efeitos de apreciação
da legalidade da correcção efectuada pela AT aos benefícios fiscais considerados
em sede de IRS do ano de 2000, se o órgão da execução andou bem ou mal ao
aceitar essa penhora como forma de garantir a dívida e suspender a execução, e
se o imóvel que penhorou constitui ou não uma garantia idónea.
IV — Tal constituiria uma flagrante ofensa ao princípio da boa fé e da confiança que
os executados depositaram na actuação do órgão da execução fiscal, até porque
é a este órgão que cabe a competência exclusiva para apreciação do pedido de
prestação de garantia e para ajuizar da sua idoneidade para a suspensão da execução, e os executados, perante a atitude e actuação desse órgão, nunca tiveram
oportunidade de prestar outra garantia ou ocasião de discutir nesse processo
judicial executivo, através do meio próprio previsto no art.º 276º do CPPT, a
idoneidade da garantia oferecida.
V — De todo o modo, sendo legalmente possível a uma herança indivisa, desde que
representada por todos os herdeiros, alienar ou onerar os seus concretos bens, ela
também pode oferecer-se, através de acto subscrito por todos os herdeiros, como
garante num processo de execução que corre contra um dos herdeiros, nomeando
à penhora um bem seu.
Processo n.º 531/12-30.
Recorrente: Luís Fernando Webb Henriques e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto (por vencimento e lembrança).
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Luís Fernando Webb Henriques e Margarida Augusta Leal Webb Henriques, com os demais sinais dos autos, interpõem recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que
julgou improcedente a impugnação judicial que deduziram com vista à anulação do acto de liquidação
adicional de IRS referente ao ano de 2002.
Terminaram as respectivas alegações com as seguintes conclusões:
1. A administração fiscal corrigiu a declaração de IRS do ano de 2002 dos recorrentes suspendendo
os benefícios fiscais face à existência de uma dívida de imposto sucessório em cobrança coerciva, que
originou a liquidação adicional de IRS, na importância de € 1.816,78.
2. A nota de cobrança remetida pela administração fiscal tinha como data limite de pagamento o
dia 6 de Dezembro de 2006, tendo os recorrentes em 18 de Janeiro de 2007 apresentado a competente
impugnação judicial.
3. A dívida de imposto sucessório que levou à suspensão dos benefícios fiscais dos recorrentes
corria pelo processo executivo n.º 3344199301014307, no âmbito do qual fora requerido, em 30 de
Abril de 2002, pelos executados, a prestação de garantia, para suspender o processo executivo.
4. O processo executivo foi extinto por prescrição, a qual se completou em 7 de Maio de 2005, o
que foi declarado por sentença judicial transitada em julgado em 14 de Dezembro de 2006.
5. O processo de imposto sucessório de que emerge o processo executivo n.º 3344199301014307
foi aberto em 18 de Janeiro de 1993, no antigo 20º Bairro Fiscal de Lisboa, tendo sido deduzida impugnação judicial relativamente à liquidação do imposto sucessório, a qual correu termos pelo 2º Juízo
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com o n.º 130/94.
6. A sentença que determinou a prescrição da obrigação tributária reconhece delongas na condução
do processo fiscal por “...facto não imputável à contribuinte…”
7. O Estatuto dos Benefícios Fiscais, no n.º 5 do seu art. 12º permite a suspensão dos benefícios
fiscais quando, cumulativamente, um contribuinte não efectue o pagamento de impostos ou contribuições, e se mantenha em situação de incumprimento e desde que a dívida não tenha sido objecto de
reclamação, impugnação ou oposição com a prestação de garantia idónea, quando exigível.
8. À data em que ocorreu a revisão da matéria colectável os recorrentes não se mantinham em
situação de incumprimento.
9. A obrigação jurídica de imposto, como qualquer outra obrigação jurídica, extingue-se por
prescrição, determinando que a mesma não mais possa ser exigida.
10. A extinção da dívida de imposto sucessório, ocorrida que foi em 7 de Maio de 2005, determina
que o imposto deixou de ser exigível, não se encontrando mais os recorrentes em situação de incumprimento perante a administração fiscal.
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11. Os recorrentes ofereceram garantia idónea, a fim de suspender a execução.
12. O artigo 199º do CPPT, no seu número um, estabelece que a garantia idónea pode consistir
em qualquer meio susceptível de assegurar a quantia exequenda.
13. A não emissão de despacho de aceitação da garantia oferecida entre 30 de Abril de 2002 e 7
de Maio de 2005 não pode ser penalizadora dos contribuintes.
14. Tendo sido a administração fiscal quem, pela sua inércia, deu azo à situação, não pode a mesma
aproveitar-se dela, já que configura uma situação de abuso do direito.
15. A douta sentença recorrida violou, assim, o disposto no art. 12º, n.º 5 e 6 do Estatuto dos
Benefícios Fiscais e no art. 199º, n.º 1, do CPPT.
1.2. Não foram deduzidas contra-alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste STA emitiu douto parecer no sentido do provimento do
recurso pelo facto da dívida estar prescrita desde 7/5/2005.
2. A sentença recorrida deu como assente a seguinte factualidade:
1. Por morte de José Henriques foi liquidado aos impugnantes imposto sucessório no valor de PTE
3.113.264 (EUR 15.528,09) (cf. “notificação da alteração dos elementos declarados”, a fls. 19 dos autos
e acordo, art. 6º da P1 e art. 25.º da informação que suporta a contestação a fls. 50 dos autos).
2. Em 18 de Janeiro de 1993, foi deduzida pelos ora impugnantes a impugnação judicial n.º 130/94,
no 2º juízo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, tendo por objecto a liquidação de imposto
municipal de sucessões e doações referido no ponto anterior (cf. cópia da sentença judicial proferida
no processo n.º 130/94 a fls. 30 a 33 do PAT).
3. Em 10 de Março de 1993 foi instaurado o processo de execução n.º 3344199301014707 para
cobrança coerciva da divida de ISD melhor identificada nos pontos anteriores (cf. print da base de
dados do serviço de finanças a fls. 28, informação dos serviços a fls. 24, ambas do PAT, e art. 11.º da
informação que suporta a contestação, a fls. 38 dos autos).
4. Em 30 de Abril de 2002, com vista à suspensão do processo de execução fiscal da dívida supra
descrita, os ora impugnantes nomearam à penhora um prédio urbano sito na Quinta do Figo Maduro,
inscrito na matriz predial da freguesia do Prior Velho sob o artigo n.º 920 (antigo artigo n.º 1113 de
Camarate), descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Loures (cf. ofício n.º 1731 do serviço de
finanças de Lisboa 11 a fls. 26 do PAT e cópia do requerimento a fls. 14 dos autos e 53, do PAT).
5. Em 18 de Setembro de 2002, foi efectuada a penhora do imóvel descrito no ponto anterior, não
tendo sido possível o seu registo na conservatória do registo predial competente, “em virtude do imóvel
não ser propriedade exclusiva do impugnante, mas sim um bem da herança indivisa de José Henriques e
mulher Maria do Carmo, do qual o impugnante é co-herdeiro” (cf. oficio n.º 1731 do serviço de finanças
de Lisboa 11 a fls. 26 e cópia do auto de penhora a fls. 29 do PAT).
6. Em 23 de Novembro de 2006, foi proferida decisão judicial no processo de impugnação descrita
no ponto 2, onde foi declarada prescrita a divida descrita no ponto 1, que transitou em julgado (cf.
oficio n.º 1731 do serviço de finanças de Lisboa 11 a fls. 26 do PAT e certidão com nota de trânsito a
fls. 16-20 dos autos).
7. Em 1 de Fevereiro de 2007 foi extinto o processo de execução n.º 3344199301014707, por
“anulação em impugnação” (cf. print da base de dados do serviço de finanças e print da “tramitação
do processo” a fls. 28 e 24 do PAT).
8. Foram alterados os elementos declarados pelos ora impugnantes em sede de IRS do ano de 2002,
e suspensos os benefícios fiscais que haviam sido considerados na liquidação de IRS anterior, designadamente os benefícios fiscais indicados no anexo H – Planos de Poupança e Reforma (711), PPAs (705)
e Aquisição de computadores (708) – o que conduziu a uma redução do montante de deduções à colecta
de EUR 3.939,55 para EUR 1.122,77 (cf. informação do serviço de finanças a fls. 34, print da base de
dados a fls. 5 e 6, do PAT, “notificação da alteração dos elementos declarados”, a fls. 13 dos autos).
9. Em 25 de Outubro de 2006 foi emitida liquidação adicional de IRS com o n.º 200650044532715
referente a rendimentos dos impugnantes de 2002, resultando da mesma imposto a pagar no montante
de EUR 3.689,18 (cf. demonstração de liquidação a fia. 11 e 13 dos autos e print a fls. 20 do PAT).
10. Em 27 de Outubro de 2006 foi efectuada a compensação n.º 2006 9777528, da qual resultou
o montante de imposto a pagar de EUR 1.872,40, com data limite de pagamento em 6 de Dezembro de
2006 (cf. demonstração de acerto de contas a fls. 12 dos autos e print a fls. 20-21 do PAT).
11. Em 30 de Dezembro de 2006 foi instaurado o processo de execução n.º 3271200601055330,
aos ora impugnantes, para execução coerciva da dívida melhor identificada no ponto 10 (cf. certidão
do processo anexa ao PAT).
12. Em 18 de Janeiro de 2007 deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa a PI da
presente impugnação (cf. data do carimbo aposto a fls. 3 dos autos).
3. A liquidação adicional de IRS em causa nos presentes autos, efectuada em 25/10/2006, refere-se
aos rendimentos declarados pelos impugnantes relativamente ao ano de 2002, e teve por base a correcção que a Administração Tributária levou a cabo aos elementos declarados no que toca às deduções
efectuadas à colecta nesse ano de 2002, suspendendo os benefícios fiscais indicados no anexo H (planos
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de Poupança e Reforma, plano de Poupança de Acções, e aquisição de computadores, previstos nos
arts. 21º 24º e 64º do Estatuto dos Benefícios Fiscais) (1), o que conduziu a uma redução do montante
de deduções à colecta de € 3.939,55 para € 1.122,77. Tal correcção alicerçou-se no facto de os impugnantes manterem em 31 de Dezembro de 2002 uma dívida tributária em incumprimento, proveniente
de imposto sucessório do ano de 1993, constando da fundamentação da liquidação adicional, a fls. 13
dos autos, somente que «foram suspensos por força do n.º 6 do artigo 12º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais os benefícios fiscais considerados na liquidação da declaração de IRS respeitantes aos rendimentos do ano de 2002 por ter dívidas tributárias constituídas até 31 de Dezembro de 2002 que não
foram objecto de reclamação, impugnação ou de oposição com prestação de garantia».
Os impugnantes sindicaram judicialmente tal liquidação adicional de IRS, alegando que haviam
impugnado contenciosamente a liquidação de imposto sucessório e oferecido garantia idónea no respectivo processo de execução fiscal, pelo oferecimento à penhora de um imóvel da herança a que respeita
o imposto sucessório, autorizado e subscrito por todos os herdeiros e que não foi rejeitado pelo órgão
da execução fiscal. Para além disso, invocaram que essa dívida de imposto sucessório já se encontrava
extinta, por prescrição, na data em que foi efectuada a liquidação adicional de IRS, face à decisão
judicial, transitada em 14/12/2006, que reconheceu a extinção da obrigação tributária em 7/5/2005.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação por ter considerado que no ano de 2002
não se encontravam preenchidos os pressupostos para a concessão dos benefícios fiscais declarados,
porquanto, apesar de ter sido impugnada judicialmente a dívida tributária proveniente de imposto sucessório e ter sido oferecida garantia pela nomeação de um bem à penhora, esta não fora concretizada
em virtude de o bem não pertencer aos executados e, por outro lado, a posterior prescrição dessa dívida
não inquina a legalidade da actuação da Administração no que toca à redução do montante de deduções
à colecta do ano de 2002 em face do disposto no art.º 12º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Os recorrentes não se conformam com essa decisão, advogando que na execução fiscal oferecerem
garantia que consideraram idónea, pela nomeação à penhora de um bem que, embora pertencendo à
herança, foi oferecido e consentido por todos os herdeiros, e que o facto de o órgão de execução fiscal
não ter emitido despacho expresso de aceitação ou rejeição dessa garantia não pode ser penalizadora
para os contribuintes, ora recorrentes; e que tendo sido a administração fiscal quem, pela sua inércia,
deu azo à situação, não pode a mesma aproveitar-se dela, por tal configurar uma situação de abuso do
direito. Por outro lado, insistem que a dívida de imposto sucessório já se encontrava extinta, por prescrição, à data em que foi efectuada a liquidação adicional, pelo que esta não devia ter tido lugar.
Vejamos.
O artigo 12º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), na redacção que lhe foi dada pelo Dec.Lei
n.º 229/2002, de 31 de Outubro, não autoriza a manutenção de benefícios fiscais a quem não cumpra as
suas obrigações tributárias, estabelecendo, para esse efeito, nos seus n.ºs 5 e 6 (2), o seguinte:
«5. No caso de benefícios fiscais permanentes ou temporários dependentes de reconhecimento
da administração tributária o acto administrativo que os concedeu suspende os seus efeitos se se verificarem cumulativamente as seguintes situações:
a) 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 e se
mantiver a situação de incumprimento;
b) A dívida não tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição com a prestação
de garantia idónea, quando exigível, for igual ou superior a € 500 e represente, no mínimo, 10% ou
30% da totalidade dos benefícios fiscais no caso de pessoas colectivas ou de pessoas singulares, respectivamente.
6. Verificando-se as situações previstas nas alíneas a) e b) do número anterior os benefícios
automáticos não produzem efeitos no ano em que ocorram os seus pressupostos, até ao pagamento da
dívida que originou a sua suspensão».
Embora no presente caso esteja em causa um benefício automático – porque resulta directa e
imediatamente da lei – há que aplicar-lhe, por expressa remissão do n.º 6, as condições cumulativas
previstas nas alíneas a) e b) do n.º 5 para os benefícios dependentes de reconhecimento, pelo que,
ainda que haja uma dívida tributária em incumprimento, não se pode impedir a produção de efeitos
a tais benefícios se essa dívida tiver sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição com a
prestação de garantia idónea quando exigível.
No caso vertente, está assente que em 18/01/1993 os ora recorrentes deduziram impugnação judicial
contra a liquidação do referido imposto sucessório, e que em 30/04/2002 requereram ao órgão de execução
fiscal a suspensão do processo executivo que entretanto fora instaurada para cobrança coerciva desse
imposto, oferecendo como garantia a penhora de um prédio que pertence à herança aberta por morte de
José Henriques (a qual está na génese da transmissão causa mortis e da dívida de imposto em cobrança
nesse processo executivo). E como se vê do documento de fls. 14, referido no n.º 4 do probatório, essa
nomeação à penhora do bem da herança indivisa foi efectuada pelos executados juntamente com os
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todos os demais herdeiros (os quais também haviam impugnado a liquidação do imposto sucessório e
contra os quais também haviam sido instauradas execuções fiscais para pagamento do aludido imposto).
O órgão da execução admitiu e aceitou essa oferta de garantia pela nomeação à penhora do referido imóvel, apresentada ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 199.º do CPPT – onde se diz que
vale como garantia a penhora a efectuar em bens nomeados para o efeito pelo executado – já que
não questionou nem rejeitou a nomeação desse bem à penhora, não questionou a sua penhorabilidade
nem a idoneidade dessa garantia, apesar de bem saber que o bem pertencia à herança indivisa face ao
documento subscrito por todos os herdeiros, já que este documento é bem claro ao afirmar que o bem
pertence à herança e à identificação de todos os herdeiros que aí se apresentam como requerentes.
Isto é, embora sem o reconhecer expressamente por despacho, o órgão da execução não só aceitou
a nomeação à penhora desse bem da herança, autorizada por todos os co-herdeiros, como procedeu à
sua efectiva penhora, através de auto de penhora que lavrou em 18/09/2002.
Pode questionar-se se o podia ter feito, se podia ter aceite, como garantia idónea, essa nomeação à
penhora de um bem que pertence a um terceiro (herança indivisa, que, enquanto património autónomo,
é um sujeito de direito com personalidade e capacidade tributária – artsº 15º e 16º da LGT- mas sem
personalidade e capacidade judiciária, razão por que é legalmente representada por todos herdeiros face
ao disposto no art.º 2091º do C.Civil, como co-titulares desse património (3)). Mas o certo é que o fez,
concretizando a penhora através do auto de penhora que lavrou em 18/09/2002, desse modo aceitando,
implicitamente, a penhorabilidade do bem e a sua idoneidade como garantia.
E nem os obstáculos que posteriormente encontrou no registo dessa penhora levaram o órgão da
execução a levantá-la ou a comunicar aos executados a necessidade de apresentarem outra garantia, tendo,
antes, optado por manter suspensa a execução com uma penhora que não registou face aos obstáculos levantados na Conservatória do Registo Predial pelo facto de o imóvel não se encontrar registado em nome
do executado mas em nome da herança de que ele é co-herdeiro. E embora o registo da penhora pudesse
ter sido feito com natureza provisória, em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 92º do
CRPredial, com posterior observância do disposto no art.º 119º do mesmo Código, o certo é que o órgão da
execução fiscal nada terá feito nesse sentido, o que, naturalmente, terá levado os executados a confiar que
fora aceite a garantia que ofereceram para suspender a execução, até porque, ao que tudo indica, mais nada
lhes foi dito em sentido contrário e estes viram efectivamente suspenso o processo de execução fiscal.
Neste enquadramento, e tendo em conta que a mera nomeação de bens à penhora vale como garantia,
e que esta foi implicitamente aceite pelo órgão da execução fiscal como meio idóneo à conservação da
garantia patrimonial, já que a concretizou através do auto de penhora que lavrou (art. 231º do CPPT) e
nunca procedeu ao seu levantamento nem informou os executados sobre a eventual impenhorabilidade
do bem ou sobre a falta de idoneidade dessa garantia, limitando-se a manter suspensa a execução com
essa penhora até que a dívida foi declarada extinta pelo decurso do prazo de prescrição, não cremos que
este Tribunal possa vir agora ajuizar, em distinto processo tributário e para efeitos de mera apreciação
dos requisitos contidos no art.º 12º do EBF, se o órgão da execução andou bem ou mal ao aceitar essa
penhora como forma de garantir a dívida para suspender a execução fiscal e se o imóvel que penhorou
constitui ou não uma garantia idónea. Tal constituiria uma flagrante ofensa ao princípio da boa fé e da
confiança que os executados depositaram na actuação do órgão da execução fiscal, até porque é a este
órgão que cabe a competência exclusiva para apreciação do pedido de prestação de garantia e para ajuizar
da sua idoneidade para a suspensão da execução (4), e os executados, perante a atitude e actuação desse
órgão, nunca tiveram oportunidade de prestar outra garantia ou ocasião de discutir nesse processo judicial
executivo, através do meio próprio previsto no art.º 276º do CPPT, a idoneidade da garantia oferecida.
E nem a fundamentação enunciada pela administração fiscal para corrigir as deduções à colecta
alude à impenhorabilidade do bem ou à falta de idoneidade da garantia oferecida e aceite na execução,
mas, tão só, que em 31 de Dezembro de 2002 existiam dívidas tributárias que «não foram objecto de
reclamação, impugnação ou de oposição com prestação de garantia», o que, como se viu, representa
um erro nos pressupostos de facto, porque, nessa data, a liquidação dessa dívida já era objecto de
impugnação e os impugnante já haviam oferecido uma garantia, a qual, mal ou bem, fora aceite pelo
órgão da execução mediante a concretização da respectiva penhora. Pelo que, se a administração viesse
agora defender - fora do processo de execução fiscal que, entretanto, até já se extinguiu, e num distinto
processo tributário em que está apenas em causa a verificação dos pressupostos contidos no art.º 12º
do EBF para efeitos do IRS de 2002 – que os contribuintes não prestaram garantia idónea enquanto
impugnavam a liquidação de imposto sucessório, tal afirmação apresentar-se-ia como violadora do
princípio legal e constitucional da boa-fé que deve nortear a actuação da Administração e que consiste
fundamentalmente na «confiança suscitada na contraparte», nos termos do art.º 6.º-A do Código de
Procedimento Administrativo e também do art.º 266.º da Constituição Portuguesa.
Por outro lado, e como se sabe, a penhora desempenha uma função individualizadora dos bens
que irão ser submetidos ao poder de execução do credor, do mesmo passo que constitui uma garantia
real sobre o bem penhorado, podendo incidir sobre bens de terceiro desde que este o autorize. Basta
recordar, a título de exemplo, a prestação de garantia por fiança, em que o fiador (terceiro) oferece todo
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o seu património, ainda que imobiliário, como garantia para obter a suspensão da execução que corre
contra outrem, património que será penhorado se a execução tiver de prosseguir.
E nos termos do n.º 1 do art.º 6.º do CRPredial, a penhora existe independentemente de ter sido
levada ao registo predial. Com efeito, a simples análise dos arts. 4.º e 5.º do CRPredial, articulada com
o art.º 687.º do C.Civil (5), permite afirmar uma característica fundamental do registo predial no sistema
jurídico português e que é reconhecida de forma unânime pela doutrina e pela jurisprudência: ele não
tem, em regra, efeito constitutivo (art.º 1.º), visando apenas dar publicidade, tendo em vista a segurança
do comércio jurídico imobiliário, e constitui condição de eficácia perante terceiros dos actos sujeitos
a registo, como acontece com a penhora por força da alínea n) do n.º 1 do art.º 2.º do CRPredial (6).
Deste modo, as dificuldades e os obstáculos no registo da penhora não obstam à penhora em si
nem significam a impenhorabilidade do bem. Dificuldades que são frequentes e geralmente acontecem
por virtude de o imóvel se encontrar registado em nome de outrem, designadamente por inobservância
do trato sucessivo no que respeita à continuidade das inscrições. Se assim fosse, isto é, se isso tornasse
os bens impenhoráveis, aqueles que têm dívidas nunca davam cumprimento ao princípio do trato sucessivo, deixando que em termos registais o bem permanecesse em nome de um terceiro.
Aliás, o Código Registo Predial tem mecanismos para ultrapassar este tipo de situações, em que
o bem penhorado se encontra registado em nome de uma pessoa ou ente jurídico que é terceiro relativamente à execução – como é o caso da herança indivisa – pelo se impunha ao órgão da execução
que diligenciasse pelo registo provisório, sendo que a caducidade desse registo, pelo decurso do prazo
legal, não determinava a extinção da penhora, a qual apenas opera com o seu levantamento ou com a
extinção da execução (arts.11º n.º 1 e 12º CRPredial). E também o n.º 4 do art.º 838ºdo CPC estipula
que o registo meramente provisório da penhora não obsta a que a execução prossiga, não se fazendo,
porém, a adjudicação dos bens penhorados, a consignação judicial dos seus rendimentos ou a respectiva
venda, sem que o registo se haja convertido em definitivo.
Neste contexto, não podemos deixar de concluir que assiste razão aos impugnantes quando advogam que haviam impugnado contenciosamente a liquidação de imposto sucessório e oferecido garantia
no respectivo processo executivo, pelo oferecimento à penhora de um imóvel da herança a que respeita
o imposto sucessório, autorizado e subscrito por todos os herdeiros, e que não foi rejeitado pelo órgão
da execução, pelo que não podia a Administração Tributária ter-lhes retirado os benefícios fiscais em
causa nos presentes autos.
Razão por que deve proceder a impugnação judicial.
De todo o modo, sempre diremos que sendo legalmente possível a uma herança indivisa, desde
que representada por todos os herdeiros, alienar ou onerar os seus concretos bens, ela também pode
oferecer-se, através de acto subscrito por todos os herdeiros, como garante num processo de execução
que corre contra um dos herdeiros, nomeando à penhora um bem seu.
É indiscutível que enquanto a herança se mantiver no estado de indivisão nenhum dos herdeiros
tem direitos sobre bens certos e determinados dessa herança, nem sequer a uma quota-parte de cada um
deles, pelo que na execução movida contra um dos contitulares da herança não podem ser penhorados
os próprios bens da herança nem uma fracção ou uma parte especificada de qualquer deles (cfr. n.º 1
do art. 826º do CPC). Apenas podem ser objecto de penhora o direito à herança indivisa ou o quinhão
hereditário do herdeiro-executado, penhora que se transferirá para os bens que vierem a caber ao executado na partilha. E nenhum dos herdeiros, ainda que seja cabeça de casal, pode vender ou onerar os
bens da herança, a não ser que haja acordo de todos os herdeiros ou estes o autorizam a tal mediante
procuração, pois sem esse acordo ou autorização o negócio jurídico constituiria uma venda de coisa
alheia por herdeiro antes da partilha, como refere José de Oliveira Ascensão, Direito das Sucessões,
4ª edição, Coimbra Editora, Portugal, 1989, pág. 535.
Mas não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é saber se é possível a um património
autónomo, que detém personalidade e capacidade tributária, embora sem personalidade jurídica e sem
capacidade judiciária - razão por que tem de agir representada por todos os herdeiros - oferecer um bem
seu como garantia num processo de execução fiscal instaurado contra um dos co-herdeiros.
Como se sabe, fora dos casos especialmente previstos na lei – ou seja fora dos casos previstos
no artigo 2087º (administração dos bens pelo cabeça de casal), 2088º (exigência de entrega dos bens
pelo cabeça de casal e uso de acções possessórias pelo mesmo e pelos herdeiros), 2089º (cobrança de
dívidas pelo cabeça de casal), 2090º (venda de bens e satisfação de encargos pelo cabeça de casal) e
do artigo 2078º do Código Civil (reivindicação dos bens em poder de terceiro) – os direitos relativos
à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros ou contra todos os herdeiros
(art.º 2091º do CC). É um caso de litisconsórcio necessário.
Assim, desde que todos os herdeiros o consintam e actuem em conjunto, como legais representantes
da herança, podem dispor dos bens concretos da herança, aliená-los ou onerá-los, fazer o pagamento do
passivo hereditário, a defesa judicial dos direitos contestados, nomeadamente a cobrança das dívidas
activas. E perante este quadro legal de poderes e faculdades de que os herdeiros ut singuli dispõem em
relação aos bens da herança, cremos que eles também poderão, desde que em conjunto, oferecer um bem
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da herança como garantia num processo de execução, seja através de hipoteca de um imóvel da herança,
seja através de penhor de bens móveis da herança, seja pela apresentação à penhora de um desses bens.
Por todo o exposto, conclui-se que no ano de 2002, data em que ocorreram os pressupostos dos
benefícios fiscais declarados em sede de IRS, os recorrentes estavam numa situação que lhes permitia
deduzir à colecta tais benefícios, pois tinham impugnado a dívida do imposto sucessório e levado a
herança, enquanto património autónomo representada por todos os herdeiros, a apresentar-se como
garante dessa dívida no respectivo processo executivo com vista a obter a sua suspensão, o que foi
aceite pelo órgão da execução fiscal.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo
em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente a impugnação
judicial, com a consequente anulação da liquidação adicional impugnada com todas as devidas e legais
consequências.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Dulce Neto (relatora por vencimento e lembrança) — Isabel
Marques da Silva — Lino Ribeiro (vencido conforme declaração anexa)
Processo n.º 531/12

Voto de vencido

Não voto a decisão e a fundamentação, por razões que me parecem óbvias.
1. A administração tributária, constatando que os benefícios fiscais automáticos utilizados na
declaração de IRS não produziram efeitos em virtude da existência de dívidas fiscais, procedeu à
liquidação adicional impugnada.
A legalidade de tal acto assenta no pressuposto de que «a dívida não tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição com a prestação de garantia idónea, quando exigível» (cfr. nº. s 5 e
6 do artigo 12º do EBF).
Os impugnantes contestam a legalidade do acto invocando, além da prescrição, que a dívida (i)
foi impugnada; (ii) prestaram garantia; (iii) e a garantia é idónea.
A única questão em que manifesto discordância é quanto à idoneidade da garantia: a penhora de
um bem especificado da herança constitui uma garantia idónea?
Por nós, custa-nos admitir que o exequente possa ficar assegurado com tal garantia.
A regra geral da exequibilidade de todo o património do devedor, prescrita nos artigos 601º do CCv
e 821º do CPC, sofre duas limitações: a de os bens serem insusceptíveis de penhora e a da autonomia
patrimonial resultante da separação de património.
Ora, para efeitos do regime especial de responsabilidade por dívidas, a herança caracteriza-se
como um património autónomo ou separado. Para assegurar a separação, o artigo 826º, nº1 do CPC
estabelece que, na execução movida contra um dos contitulares do património autónomo, «não podem
ser penhorados os bens compreendidos no património comum ou uma facção de qualquer deles, nem
uma parte especificada do bem indiviso».
No caso dos autos, em que a execução foi movida apenas contra os recorrentes, o prédio penhorado era um bem da herança indivisa e não de um bem próprio dos executados, pelo que não podia ser
nomeado à penhora enquanto não se procedesse à partilha da herança. Sendo um património autónomo,
a herança «só» responde, e responde só ela, pelas dívidas da herança (cfr. arts. 2070º e 2071º do CCv).
Enquanto a herança se mantiver no estado de indivisão, nenhum dos herdeiros tem direitos sobre bens
certos e determinados, nem sequer sobre uma quota-parte em cada um deles.
Em relação ao prédio nomeado à penhora, os executados, como co-herdeiros, são titulares apenas
de um direito à herança, uma universalidade de direito que não se confunde sequer com a compropriedade. Os herdeiros não são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre tal prédio, pois,
apenas com a partilha, o direito de cada co-herdeiro converte-se em propriedade exclusiva de bens
determinados (cfr. ac. Do STJ, de 21/04/2009, rec. n.º 09ª0635). Por isso, o que poderia ser objecto de
penhora era apenas o direito à herança indivisa, penhora que se transferiria, sem mais, para os bens que
viessem a caber aos executados na partilha (al. d) do art. 232º do CPPT).
Ora, como os executados ofereceram como garantia um bem especificado da herança, que era
impenhorável, não estavam reunidas as condições para que tal garantia fosse considerada idónea, independentemente do órgão de execução ter ou não emitido despacho a julgá-la inidónea. Para efeitos da
alínea b) do nº5 e do nº6 do art. 12º do EBF, o essencial é que no ano em que se verificam os pressupostos
dos benefícios fiscais não tenha havido impugnação da dívida com «prestação de garantia idónea».
Se a garantia oferecida não era, em abstracto, idónea para assegurar a cobrança da dívida exequenda,
então estão reunidos os pressupostos para a suspensão automática dos benefícios.
2. Quando nomearam o prédio indiviso à penhora, o requerimento foi assinado pelos demais co-herdeiros (seriam todos?), facto que se invoca como principal argumento para se dizer que a garantia é idónea.
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Mas, sendo a execução movida apenas contra um dos herdeiros, com possibilidade de venda judicial
do bem penhorado, caso fosse possível o registo, que significado tem esse consentimento?
Nenhum.
Na hipótese de venda judicial do bem penhorado, o produto da venda iria directamente para os
credores e não para os herdeiros. E assim sendo, a autorização dos demais co-herdeiros para penhora
de um bem da herança só poderia significar repúdio ou renúncia a esse bem, doação ou qualquer outro
contrato translativo da propriedade, mas em qualquer dos casos nulo por falta de forma.
Em minha opinião, quando se diz que os herdeiros conjuntamente podem alienar ou onerar um
bem especificado na herança, com invocação do artigo 2091º do Código Civil, está-se a confundir património autónomo com património colectivo. Para efeitos de administração de herança não partilhada,
ela é considerada um património colectivo, ainda que não na sua forma pura, uma vez que qualquer
dos herdeiros pode a todo o momento requerer a partilha. E daí que, em conjunto, os herdeiros possam
exercer certos direitos, entre eles o de alienação, caso em que o produto da alienação regressa à herança.
Mas, para efeito de responsabilidade por dívidas, como é o caso dos autos, é um património autónomo,
insusceptível de responder pelas dívidas próprios dos co-herdeiros, como resulta da parte final do
artigo 601º do CCv, e por conseguinte, não é possível a penhora um bem que nele compreendido.
Invoca-se que a penhora pode incidir sobre bens de terceiro desde que este o autorize e que o bem
penhorado foi oferecido pela herança. Nem uma coisa nem outra: a execução foi instaurada apenas
contra um dos co-herdeiros e não contra a herança; e o bem da herança não está vinculado à garantia
do crédito exequendo (art. 818º do CCv). Por isso, na execução movida contra um co-herdeiro não
se podem penhorar quaisquer bens determinados da herança, mesmo com a autorização dos demais
co-herdeiros. Se a penhora incidisse sobre uma parte determinada da herança, poderia acontecer que
essa parte, feita a partilha, não viesse a caber ao executado.
Ora, uma penhora efectuada nessas condições, tornar-se-ia completamente inútil e inidónea.
3. É certo que, nos termos do n.º 4 do artigo 199º do CPPT, a mera nomeação de bens à penhora
também vale como garantia. Ao remeter para o número 1º, onde se especificam as espécies de garantia
que em abstracto são idóneas para assegurar os créditos exequendos, a norma considera que o oferecimento de bens para penhora também pode constituir um dos meios adequados ao cumprimento daquela
função conservatória.
Todavia, sem a efectiva concretização da penhora, não se pode dizer que a garantia oferecida, por si
só, garante a satisfação do crédito exequendo. Para ser idónea a garantia não pode estar sujeita a quaisquer
condições ou limitações que afectem a possibilidade do credor tributário assegurar o seu crédito. Por
isso, sem a efectivação da penhora, através do respectivo auto lavrado pelo órgão de execução fiscal e
posterior registo, não se pode ajuizar em concreto se esse acto é ou não um meio idóneo à conservação da garantia patrimonial, assegurando a viabilidade da futura venda executiva do bem penhorado.
Em princípio, só a penhora efectiva e eficaz poderá dar garantias de uma situação tributária regularizada. Uma penhora irregularmente constituída ou que não produz efeitos contra terceiros, não
assegura de modo particular o cumprimento da dívida exequenda. Por força do art. 819º e n.º 1 do
art. 822º do CCv, a penhora atribui ao exequente preferência no pagamento sobre titulares de penhoras
posteriores, preferência que, relativamente aos bens registráveis, reporta-se à anterioridade do registo,
pois os factos sujeitos a registo, entre os quais se encontra a penhora, só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo registo.
Ora, se a penhora recaiu sobre um bem que não responde pela dívida exequenda ou não pode ser
definitivamente registada, não se pode dizer que há garantia de que o bem possa vir a satisfazer o direito
do exequente, mesmo que eventualmente se tenha procedido à sua apreensão. Em tais condições, o
credor tributário não tem assegurado o seu crédito através da possibilidade de executar a garantia.
Por isso, a «garantia idónea» referida na alínea b) do n.º 5 do art. 12º do EBF, para efeitos da
concessão de benefícios fiscais em caso de impugnação da dívida, só pode ser uma garantia que, abrangendo todo o período da pendência desse processo, não esteja sujeita a quaisquer defeitos, limitações
ou condições susceptíveis de perturbar a possibilidade do credor assegurar o crédito exequendo.
4. Se a penhora de um bem indiviso não constitui, em abstracto, uma garantia idónea, também não se
pode presumir que constitui uma garantia idónea enquanto o órgão de execução não decidir que não o é.
Discordo que tenha havido qualquer violação do princípio da confiança ou da boa fé pelo facto
do órgão de execução não ter tomada qualquer atitude perante a constatação de que não foi possível
proceder ao registo da penhora.
Nem é verdade que a penhora tenha sido realizada com o conhecimento que o bem era da herança,
nem se pode dar como certo que o processo de execução esteve “suspenso” ou “parado” após a impossibilidade do registo. Não resulta do auto de penhora que o órgão de execução sabia que o prédio não
pertencia ao executado, nem o requerimento em que o prédio é dado em garantia é elucidativo sobre
isso, pois limita-se a conter várias assinaturas, que posteriormente se vem a saber que são imputadas a
outros co-herdeiros. Constitui matéria de facto, que este Tribunal não pode averiguar, saber qual foi o
desenvolvimento que a execução teve. Sem uma base de presunção sólida, não se pode “presumir” que
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a execução esteve parada, nem se pode presumir que ocorram incidentes processuais que atrasaram a
constituição da garantia nesse ano em que se verificaram os pressupostos dos benefícios fiscais. Nem
uma coisa, nem outra, sendo certo que apenas o comportamento negligente do órgão fiscal poderia
defraudar as expectativas dos executados em constituir uma garantia idónea.
É verdade que não resulta dos autos se, após se ter nomeado à penhora o prédio urbano, o órgão
de execução fiscal tomou qualquer decisão sobre a idoneidade dessa garantia. Apenas se sabe que se
procedeu à penhora do imóvel, mas que não se conseguiu registá-la. Todavia, mesmo que se admitisse
que nenhuma decisão foi tomada, tal omissão não significa que, por força dos nºs 1 e 4 do artigo 199º
do CPPT, se considere que a garantia oferecida era idónea.
É que, não interessava saber se, em concreto, ocorriam razões que conduzissem ao indeferimento
da garantia oferecida, como a manifesta insuficiência para garantir a dívida e acrescido, porque, em
abstracto, a penhora do direito a um bem específico da herança não é uma garantia idónea à suspensão
da execução.
Situação diferente seria se a garantia oferecida se mostrasse idónea, mas o órgão de execução não
se tivesse pronunciou em concreto sobre ela, caso em que constituiria venire contra factum proprium
invocar a sua inexistência.
E daqui se conclui que no ano de 2002, data em que ocorreram os pressupostos dos benefícios
fiscais declarados no IRS, o único que para o caso é relevante, os recorrentes não estavam numa situação que lhes permitia deduzir à colecta tais benefícios. Tinham impugnado judicialmente a dívida
do imposto sucessório, mas no processo de execução haviam oferecido um prédio para penhora que
era impenhorável. E assim sendo, em virtude do disposto no n.º 4 do artigo 199º do CPPT, tem que
se considerar que a impugnação judicial não estava acompanhada de “garantia idónea” impeditiva da
suspensão dos benefícios fiscais.
Lino José Batista Rodrigues Ribeiro.
(1) Tendo em conta que, por força do disposto no art.º 2.º, n.º 2, do EBF «São benefícios fiscais as isenções, as reduções
de taxas, as deduções à matéria colectável e à colecta, as amortizações e reintegrações aceleradas e outras medidas fiscais que
obedeçam às características enunciadas no número anterior.».
(2) Actualmente os mesmos números do artigo 14º do EBF.
(3) Segundo o qual, fora dos casos especialmente previstos na lei (como o da reivindicação dos bens em poder de terceiro)
os direitos relativos à herança só podem ser exercidos conjuntamente por todos os herdeiros ou contra todos os herdeiros, o
que significa, processualmente, um litisconsórcio necessário. Pelo que nenhum dos herdeiros, ainda que seja cabeça de casal,
pode vender ou onerar os bens da herança, a não ser que haja acordo de todos os outros herdeiros ou estes o autorizam a tal
mediante procuração.
(4) Cfr., entre outros, o acórdão do STA de 7/12/2012, no recurso n.º 910/10
(5) Segundo o qual, «A hipoteca deve ser registada, sob pena de não produzir efeitos, mesmo em relação às partes».
(6) Embora importe deixar claro que nos termos do n.º 4 do citado art.º 5.º desse Código, «Terceiros, para efeitos de
registo, são aqueles que tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si».

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Revisão do acto tributário. Auto-liquidação. IRS. Mais-Valias. Valor de aquisição. Valor
de realização. Bens da herança. Loteamento. Ganhos de actividade comercial.
Sumário:
I — O alcance do n.º 2 do artigo 78.º da LGT, ao estabelecer que, para efeitos de
admissibilidade de revisão do acto tributário, se consideram imputáveis à administração tributária os erros na autoliquidação, foi o de alargar as possibilidades
de revisão nestas situações de autoliquidação, em relação às que existiam no
domínio do CPT, solução esta que está em sintonia com a directriz primordial da
autorização legislativa em que se baseou o Governo para aprovar a LGT, que era
de reforço das garantias dos contribuintes.
II — Aquele artigo 78.º, n.º 2, seria organicamente inconstitucional, por ser incompatível com aquele sentido da autorização legislativa, se fosse interpretado por
forma que se reconduza a que a revisão oficiosa, em casos de autoliquidação, só
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fosse possível quando o contribuinte tivesse apresentado reclamação graciosa e
impugnação judicial da autoliquidação.
III — De acordo com o artigo 43.º, n.º 1, do CIRS, em vigor à data dos factos, «Para a
determinação dos ganhos sujeitos a IRS, considera-se valor de aquisição, no caso
de bens ou direitos adquiridos a título gratuito aquele que haja sido considerado
para efeitos de liquidação do imposto sobre sucessões e doações», preceito que
não viola o principio da igualdade, nem ofende a repartição justa dos rendimentos
e da riqueza.
IV — Os ganhos provenientes do loteamento de um terreno, que veio ao património do
impugnante por herança, antes da concretização desse loteamento, são rendimentos
comerciais (rendimentos da categoria B do CIRS) e não mais valias (rendimentos
da categoria G do CIRS), mesmo que esse loteamento tenha resultado de uma
actividade ocasional do loteador.
Processo n.º 641/12-30.
Recorrentes: Fernando Manada Baia Ribeiro e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – RELATÓRIO
1. Fernando Manada Baía Ribeiro e Maria de Lurdes Martins Peixoto Baía Ribeiro, identificados
nos autos, deduziram impugnação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, tendo por
objecto a liquidação adicional de IRS e juros compensatórios com o nº. 153 2003 0532, relativa ao ano
de 1999, no montante total de € 26.300,18.
1.1. Naquele Tribunal decidiu-se julgar a impugnação totalmente improcedente.
2. Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso para o TCA Norte, concluindo da seguinte
forma:
“1. A presente impugnação não visava a impugnação directa do acto de liquidação adicional.
2. Com efeito, a impugnação em apreço foi apresentada por força do indeferimento do pedido de
revisão do acto tributário, deduzido pelos ora Recorrentes.
3. Pelo que não se compreende que os argumentos aduzidos pelos Recorrentes não tivessem sido
devidamente apreciados pelo Tribunal a quo.
4. Na verdade, o prédio rústico adquirido pelos Recorrentes por via sucessória, constituía uma
realidade económica distinta e até oposta, dos prédios urbanos posteriormente vendidos e objecto de
tributação em sede de mais valias.
5. Como facilmente se alcança, no caso vertente estamos perante um facto tributário de formação
sucessiva com dois momentos distintos: o momento de aquisição e o de transmissão.
6. Aliás é a própria Constituição da República Portuguesa, que consagra o princípio da capacidade
contributiva e, em consequência, impõe que a tributação sobre o património tenha em consideração
o seu valor real.
7. De outro modo, a mesma realidade económica poderia ser tratada de modo desigual, pondo
em causa a justiça, igualdade e equidade.
8. A este propósito, não é despiciendo dizer-se que a Administração Tributária teve em consideração valores distintos em sede de tributação de CA.
9. Finalmente, diga-se que a interpretação literal que se faz na douta sentença ora impugnada,
do disposto no nº 1, do artigo 43º, do CIRS, é manifestamente ilegal e até inconstitucional, violando-se,
assim, os artigos, 9º, da LGT, 13º e 103º, nº 1, da CRP.
Nestes termos, dando-se provimento ao presente recurso, V. Exas. farão, Justiça.
3. Não houve contra-alegações.
4. Por Acórdão de fls. 79 e segs. o TCAN declarou-se incompetente em razão da hierarquia, para
o conhecimento do presente recurso, dado a competência pertencer ao STA, pelo que os recorrentes
requereram a remessa dos autos a este Tribunal.
5. Remetidos os autos ao STA, o Ministério Público pronunciou-se no sentido de o recurso ser
de improceder.
6. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. Em 17.09.1999, foi lavrado na Repartição de Finanças Porto — Bairro 3.º “Termo de declaração” com o seguinte teor cfr. fls. 34 do PA apenso: “(...) compareceu nesta Repartição de Finanças
o Sr. Manuel Joaquim Guimarães Monteiro de Andrade, (…), na qualidade de gestor de negócios da
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Losa Foz — Sociedade de Investimentos e gestão imobiliária, Lda. (...), e declarou que pretende pagar
a sisa que for devida com referência a compra que, pelo preço global de 149.910.000$00 (...) vai fazer
a (…), Fernando Manada Baía Ribeiro, (…), dos seguintes imóveis: (...) prédio destinado a habitação
sito no lugar de Cortes, freguesia de Paranhos, concelho do Porto, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 8779 (...); terreno destinado a construção (…) sito no lugar de Cortes, freguesia de Paranhos, concelho do Porto, ainda omisso na matriz, mas tendo sido apresentada participação para sua
inscrição em 22 de Abril de 1999 (...)”
B. Em 18.09.1999, os impugnantes outorgaram escritura pública de compra e venda no Segundo
Cartório Notarial de Vila do Conde, na qualidade de comproprietários dos prédios identificados no
“termo de declaração” para efeitos de sisa, nos termos da qual declararam vender os referidos prédios
à sociedade por quotas LOSAFOZ — Sociedade de investimentos e gestão imobiliária, Lda., e esta
declarou comprá-los — cfr. fls. 39 a 45 do PA apenso.
C. Em 01.08.2000, foi emitida liquidação de IRS, por referência aos impugnantes com o seguinte
teor — cfr. fls. 13 do PA apenso:
“N.DECL.: 5514228
ANO FISCAL: 1999
N LIQ.: 5602520670
RENDIMENTO GLOBAL 44.720,67 EUROS”
D. Com data de 25.11.2002, foi dirigida ao impugnante “carta registada com aviso de recepção”
sob o “Assunto: Notificação (Artigos 60º da LGT e 60º do RCPIT)”, subscrita pelo Chefe de Divisão
dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças do Porto, para efeitos de exercício do
direito de audição sobre o “Projecto de Conclusões do Relatório de Inspecção”— cfr. fls. 25 e 26 do
PA apenso.
E. Com data de 17.12.2002, foi elaborado “Relatório/Conclusões”, no âmbito de “Procedimento
Interno de Inspecção”, por referência aos impugnantes, com o seguinte teor — cfr. fls. 27 A 3º do PA
apenso:
VALORES DECLARADOS/CORRIGIDOS
CORRECÇÃO AO RENDIMENTO GLOBAL IRS
ANO/EXERCÍCIO DE 1999
VALOR DECLARADO 44.720,67
CORRECÇÃO (VALOR) 58.911,02
VALOR APÓS CORRECÇÃO 703.631,69
(…)
Assunto: IRS/G-Ano: 1999 — (OS: 23440/93) — mais-valias de alienação de bens imóveis — omissão de rendimentos
Conclusão das correcções (elaborada nos termos e para os efeitos do disposto no artº 60º LGT
e artº 62º do RCPIT)
1. RENDIMENTOS DA CATEGORIA G - MAIS VALIAS: Da análise interna à situação tributária
dos sujeitos passivos em epígrafe e em face do teor das Relações do Notário a que se refere o artº 116º
do CIRS, verificou-se que o sujeito passivo (A) — FERNANDO MANADA BAIA RIBEIRO, (...) e outros
herdeiros procederam à alienação, cf escritura de 18/09/1999, Livro 141D, fls. 66/99 no 2º CNP Vila
do Conde, de dois bens imóveis, que adiante se descrevem, correspondente a herança indivisa (Família
Manada), pelo preço global de 747.748 euros (…).

1. Valor de realização na escritura de 18/09/1999 — Alienação de dois imóveis (...):
- artº Urb. 12773/108R pelo preço de (...) 646.821 Furos (Quinta da Cortinha)
- artº Urb. 8779 pelo preço de (...) 100.927 Euros (Casa de habitação da Cortinha)
Total (...) 747.748 Euros
a) Terreno para construção, pelo preço de (…) 646. 821 Euros, (...) com registo de transmissão
a favor dos vendedores em comum e sem determinação de parte ou direito pela inscrição G-1990 ap2,
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de 02/Abril, Omisso na matriz e pedida inscrição em 22/Abril/99 (...) pelos vendedores (já inscrito
em 1999 sob artº urbano n.º 12.773 em nome dos compradores). Este prédio correspondia ao antigo
artº 108º Rústico da freguesia de Paranhos/Porto. Este terreno, segundo os Serviços de Urbanismo
e Loteamentos Urbanos da Câmara Municipal do Porto, faz parte da área urbana que, pelo projecto
urbanístico 304/57, de 16 de Julho de 1957, lhe atribui “capacidade construtiva” (...). O valor, em
processo de Avaliação, foi de (…) 364.977 Euros, sendo, assim, inferior ao valor de realização.
b) Casa de habitação, pelo preço de (...) 100.927 Euros, (...) com registo de transmissão a favor
dos vendedores, em comum e sem determinação de parte ou direito pela inscrição G-1990 ap2, de
02/Abril, inscrito na matriz urbana sob artº 8.779.
c) Quinhão do SP no valor de realização — (...) o quinhão deste sujeito passivo na transmissão
destes imóveis, sendo de 20,833%, a sua quota-parte é de 155.780,20 euros (…).
2. Valor e data de aquisição dos bens alienados — (...) Estes bens vieram à sua posse em tempos
distintos e a título gratuito. Assim, adquiriu por herança 12,5%, em 20-04-1993, por óbito de sua mãe,
Maria Emília Alves Manada Ribeiro, e, posteriormente, 8,33%, por óbito de sua tia, em 19/10/1996,
Maria Amélia Gomes Manada. Os valores de aquisição são os que serviram de base à liquidação do
respectivo Imposto Sucessório na transmissão gratuita (...).
3. Enquadramento da categoria G - mais valias
A alienação destes dois imóveis (...) está sujeita a IRS — categoria G, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRS (...).
4. Pedido de regularização de situação tributária
Não obstante a obtenção daqueles rendimentos e não tendo apresentado ao tempo o anexo G
(mais-valias) da Declaração de Rendimentos, a que se refere o nº 1 do artº 57º do Código do IRS, para
o ano de 1999, foi o sujeito passivo em epígrafe notificado (...) para regularizar a situação tributária
em falta. (…).
5. Regularização parcial - não aceitação do apuramento declarado
O sujeito passivo dá conhecimento, em 27/07/2002, da entrega de “Anexo G e Declaração de
substituição mod. 3 no “3387 — SF Porto 7 — em 02/Julho de 2002”, (...). O SP declara neste Anexo
G os valores de realização cf escritura e os valores de aquisição que serviram de base à liquidação
do Imposto Sucessões e Doações (aquisição a título gratuito), na proporção da sua quota nos termos
do artº 41º a 44º do CIRS. Porém, declarou excesso de “Despesas e encargos”, cf quadro adiante,
que ultrapassam o valor documentado e a proporção da sua quota parte cf demonstramos no ponto
seguinte. Desta Decl. Rend. De Substituição de 02/07/2002 não resultou liquidação de Imposto (Decl.
Fora de prazo, cf Sist. Inf Trib.)
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6. Valores propostos para determinação do cálculo da mais valia (anexo G)
a) Em face dos documentos constantes do processo — escritura de venda de 18/09/1999, escritura
de habilitação de herdeiros por óbito de Emília Alves Manada Ribeiro, em 20/04/93, e de Maria Amélia
Gomes Manada, em 19/10/96, e Proc. Liquidação IMSS, confirmamos os valores e datas de realização
(155.780,82) e de aquisição (484,66).
b) Contudo, não confirmamos o valor declarado de “Despesas e Encargos” de 70.343,47
Euros por apenas se encontrar documentado, na proporção do quinhão da herança (20,833 %)
deste sujeito passivo o valor de 37.409,19 Euros. Assim, cf “acordo extrajudicial de 07/07/98,
reconhecido notarialmente em 07/08/98”, constante do processo, os cabeça de casal na herança,
“Fernando Alves Ferreira Dias/Fernando Manada Baía Ribeiro”, como 1ºs outorgantes, e como
2ºs outorgantes “Rodrigo Arnaldo Monteiro — NIF ………………..” na qualidade de arrendatário,
desde 1963, da casa de habitação artº 8779 e Quinta Cortinha artº 12773U/108R, celebraram
acordo de denúncia daquele arrendamento contra pagamento, a título de indemnização, da
quantia de 36.000.000$00 Esc. (179.567 euros) com a entrega daqueles bens imóveis livres de
pessoas e bens até 3/10/1998.
c) Nestes termos, as datas e valores de aquisição, realização e “Despesas e Encargos “, cf documentos constantes do processo, são os constantes do quadro adiante.

(…)
111. Proposta de liquidação adicional: IRS ano de 1999
Em face do que antecede, propõe-se a liquidação adicional do IRS em falta, como se segue no quadro
seguinte, pelo que acresce ao rendimento global declarado (Decl. Mod/3 — 55142/28, de 20/06/2000),
no montante de 44.720,67 Euros o valor tributável desta categoria G, no valor de Euros 58.911,02 (...),
cf Cálculos adiante, pelo que o rendimento global passa para 103.631,69 Euros:
Mv = [Vr - (Va x Coef. + Dal] x 50%
(Mv = Mais valia; Vr = Valor de realização; Va Valor de aquisição; Dal= Despesas de alienação;
Coef Monetário)
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* (C. Monet.: Coeficiente de desvalorização monetária previsto na portaria 393/99, de 29/05)
F. Com data de 23.12.2002, foi dirigida ao impugnante “carta registada com aviso de recepção”
sob o “Assunto: Notificação do Resultado de Inspecção Tributária (Artigos 77º da LGT e 610 do RCPIT)”, subscrita pelo Chefe de Divisão dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças
do Porto, dando-lhe conta das correcções meramente aritméticas efectuadas, com indicação da junção
de “relatório e anexos” — cfr. fls. 21 a 23 do PA apenso.
G. Em 12.03.2003, foi emitida liquidação de IRS, por referência aos impugnantes com o seguinte
teor — cfr. fls. 14 do PA apenso:
“N. DECL.: 96771 04
ANO FISCAL: 1999
N. LIQ.: 5320030532
RENDIMENTO GLOBAL 103.631,68 EUROS”
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H. Em 19.03.2003, foi emitida “Demonstração de compensação” por referência aos impugnantes,
com o seguinte teor — fls. 10 do PA apenso:

(…) (…)

2. Das questões a apreciar e decidir
Os ora recorrentes apresentaram, em 23/1/2007, junto do 7.º Serviço de Finanças do Porto, pedido
de revisão do acto de liquidação objecto dos presentes autos com fundamento da errada aplicação do
disposto no n.º 1 do artigo 43.º do CIRS, no que concerne à determinação do valor de aquisição, que
foi indeferido.
Inconformado deduziram impugnação judicial, que deu entrada no Tribunal em 11/3/2008, argumentando, em síntese, que a liquidação impugnada padece de ilegalidade por erro nos pressupostos de
direito, na medida em que o apuramento das mais-valias aí contempladas - pela alienação de dois prédios - tem por base um valor de aquisição de prédios rústicos quando, na verdade, os prédios alienados
eram já classificados como urbanos à data da alienação (casa de habitação e terreno para construção),
resultando tal apuramento de uma errada aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 43º do CIRS.
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Por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 30 de Abril de 2011,
foi julgada a impugnação totalmente improcedente.
Para tanto ponderou o Mmº Juiz “a quo”, entre o mais, que:
“(…) O valor de aquisição em causa foi o declarado pelos próprios impugnantes, em sede de
apresentação de declaração de substituição - resultando, assim, da autoliquidação por si efectuada,
com a apresentação de declaração de substituição -, não tendo sido objecto de correcção em sede de
liquidação adicional. E, se os impugnantes pretendiam pôr em causa o valor de aquisição que eles
próprios haviam declarado - por acharem que o mesmo não estava correcto -, deveriam ter impugnado
o acto de liquidação que se seguiu à apresentação de tal declaração, nos termos do artigo 131.º do
CPPT, dispositivo que permite a impugnação dos actos de autoliquidação, verificados os pressupostos
aí contemplados. Não o tendo feito, o mesmo consolidou-se, não podendo, agora, ser contestado em
sede de impugnação do acto de liquidação adicional.
(…) conclui-se pela improcedência da impugnação atendendo a que (i) o objecto da presente
impugnação é a liquidação adicional, que teve lugar na sequência de inspecção tributária e que resultou de correcções meramente aritméticas aos valores declarados a título de despesas e encargos
com a alienação, sem que tivessem sido alterados os valores de aquisição e realização anteriormente
declarados pelos impugnantes; (ii) os impugnantes apenas contestam o apuramento das mais-valias
na parte respeitante ao valor de aquisição, não tendo tal fundamento cabimento nesta sede; e, finalmente, (iii) não são postas em causa as correcções efectuadas ao valor declarado a título de despesas
e encargos.
Sem embargo, sempre se dirá que, ainda que pudesse ser objecto de conhecimento nesta sede o
apuramento do valor de aquisição, sempre a impugnação improcederia pois que o valor de aquisição
fixado é o correcto. Na verdade, o valor de aquisição declarado pelos impugnantes - e mantido na
liquidação adicional - corresponde à quota parte dos impugnantes (20,833 %) dos prédios alienados,
considerando o valor dos mesmos que serviu de base à liquidação do Imposto sobre as Sucessões e
Doações, uma vez que os mesmos foram adquiridos a título gratuito, por herança da mãe e tia do
impugnante. Tal valor está, assim, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 43º do CIRS,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, aplicável à data.
Inconformados com esta decisão, os recorrentes dela interpuseram recurso, argumentando, em
síntese, que:
• A impugnação judicial não visa a impugnação directa do acto de liquidação adicional, mas sim
o indeferimento do pedido de revisão do acto tributário.
• O prédio rústico adquirido por via sucessória, constituía uma realidade económica distinta e até
oposta, dos prédios urbanos posteriormente vendidos e objecto de tributação em sede de mais valias.
• A interpretação literal que se faz na douta sentença ora impugnada, do disposto no nº1, do
artigo 43º, do CIRS, é manifestamente ilegal e até inconstitucional, violando-se, assim, os artigos, 9º,
da LGT, 13º e 103º, nº1, da CRP.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do recurso, nos termos das disposições
constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º, nº1, do CPC, as questões a apreciar e decidir são as de saber
se a sentença recorrida padece de erro de julgamento ao concluir pela improcedência da impugnação
judicial, o que pressupõe a dilucidação das seguintes questões:
a) Se não tendo os recorrentes impugnado a auto-liquidação estão impedidos de pedir a revisão e
posteriormente impugnar o indeferimento do pedido a revisão oficiosa;
b) Qual o valor de aquisição a considerar no caso dos autos para efeito de tributação de mais
valias;
c) Da eventual inconstitucionalidade do art. 43º do CIRS, por violação dos arts. 13º e 103º, n.º 1,
da CRP.
2. Sentido e alcance do art. 78º, nºs 1 e 2, da LGT
Conforme resulta da matéria assente e se pode ler na sentença recorrida, os impugnantes, na
qualidade de comproprietários de dois prédios inscritos na matriz predial urbana, adquiridos a título
gratuito, por óbito da mãe e da tia do impugnante, parte em 20.04.1993 e parte em 19.10.1996, respectivamente, sendo o seu quinhão hereditário de 20,833 % do valor total dos prédios, procederam, em
Julho de 2002, à entrega de declaração de substituição relativamente ao IRS de 1999, incluindo o anexo
G, no qual inscreveram como valor de realização o correspondente ao preço da alienação titulada pela
referida escritura e como valor de aquisição aquele que serviu de base à liquidação do Imposto sobre
Sucessões e Doações, na proporção da sua quota.
Para o Mmº Juiz “a quo”, tendo “o valor de aquisição em causa sido o declarado pelos próprios
impugnantes, em sede de apresentação de declaração de substituição - resultando, assim, da autoliquidação por si efectuada, com a apresentação de declaração de substituição -, não tendo sido objecto de
correcção em sede de liquidação adicional” (…)., se os impugnantes pretendiam pôr em causa o valor
de aquisição que eles próprios haviam declarado - por acharem que o mesmo não estava correcto -,
deveriam ter impugnado o acto de liquidação que se seguiu à apresentação de tal declaração, nos termos
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do artigo 131.º do CPPT, dispositivo que permite a impugnação dos actos de autoliquidação, verificados
os pressupostos aí contemplados. Não o tendo feito, o mesmo consolidou-se, não podendo, agora, ser
contestado em sede de impugnação do acto de liquidação adicional”.
Ora, acontece que o Mmº Juiz “a quo” incorre desde logo em erro porquanto como sublinham
os recorrentes a impugnação judicial não versa sobre a liquidação adicional, antes tem por objecto o
indeferimento do pedido de revisão do acto tributário.
É certo que os recorrentes referem logo no início da petição de impugnação judicial que impugnam
“a liquidação de IRS do ano de 1999”, mas acrescentam logo a seguir “uma vez que não se conformam
com o indeferimento dos pedidos de revisão do acto tributário apresentados no 7º Serviço de Finanças
do Porto”. E também no art. 41º da petição de impugnação se referem aos pedidos de revisão.
O que nos remete para a questão da admissibilidade do pedido de revisão nas situações de autoliquidação, nos quatro anos posteriores à respectiva emissão, com possibilidade de impugnação judicial
o despacho de indeferimento desse pedido, tudo à margem do regime estatuído do art. 131º do CPPT.
Assim recortada a questão, que tem que ver com o sentido e alcance do art. 78º, nºs 1 e 2 da
LGT, verificamos que a mesma tem sido objecto de numerosos arestos deste Supremo Tribunal, sendo
já uniforme a jurisprudência vertida, entre outros, nos Acórdãos de 28/11/2007, proc n.º 0532/07; e,
recentemente, no de 14/6/2012, proc n.º 259/12, em que fui também relatora. Assim, não vendo razão
para alterar a jurisprudência aí firmada, seguiremos de perto o que ficou consignado no último Acórdão
mencionado.
Com relevo importa reter que aí se concluiu que “o n.º 2 do referido artº 78º, ao estabelecer que
«sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, considera-se imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação», poderia sugerir uma
interpretação no sentido de, nos casos de autoliquidação, sem reclamação ou impugnação prévia não
poder haver revisão. (…) “Porém, pelo que se disse sobre o sentido da autorização legislativa em que se
baseou a aprovação da LGT pelo Governo, assente que à face do CPT era possível a revisão oficiosa nos
casos de autoliquidação quando não tivesse sido apresentada reclamação graciosa e estivesse expirado
o prazo para a apresentar, se aquele n.º 2 pudesse ser interpretado com o sentido de impedir a revisão
oficiosa quando não tivesse havido nem pudesse haver já reclamação graciosa, estar-se-ia perante uma
situação em que a LGT diminuiria as garantias dos contribuintes, o que implicaria a inconstitucionalidade orgânica daquela norma, por ser uma iniciativa legislativa contrária à lei de autorização (artº 112º,
n.º 2, da CRP).
“No entanto, a interpretação referida não é forçosa, pois, embora a redacção do n.º 2 do artº 78º
seja infeliz, pela falta de clareza, o seu perceptível alcance, ao ficcionar que todos os erros na autoliquidação, para efeitos do n.º 1, se consideram imputáveis aos serviços, é o de admitir a possibilidade
de revisão oficiosa em todos os casos.
“Na verdade, a imputação de todos os erros da autoliquidação à administração tributária é uma
ficção que está em manifesta dissonância com a realidade, pois, sendo o contribuinte quem faz a
autoliquidação, o que é normal é que os erros lhe sejam imputáveis a ele próprio, que a fez, e não à
administração tributária, que não a fez. “Apenas se entrevê a possibilidade de erros na autoliquidação
serem imputáveis à administração tributária nos casos em que esta procedeu a correcções ou em que o
contribuinte incorreu em erros seguindo instruções que aquela lhe forneceu.
“Por outro lado, esta ficção de que todos os erros da autoliquidação são imputáveis à administração
tributária vale apenas «para efeitos do número anterior», que estabelece as condições de admissibilidade
da revisão oficiosa, fazendo depender a revisão por iniciativa da administração tributária da existência
de erro imputável aos serviços. Isto é, esta ficção não vale para outros efeitos, designadamente para
determinar direito a juros indemnizatórios.
“Por isso, é de concluir que o objectivo que se teve em vista com o n.º 2, foi alargar as situações
em que é admissível a revisão em casos de autoliquidação, permitindo-a sempre (e não apenas nos casos
em que tivesse havido correcção dos elementos evidenciados pela declaração, como sucedia no regime
do artº 94º, n.º 2, do CPT), inclusivamente quando o erro é imputável ao contribuinte, que passou a
ficcionar-se como imputável à administração tributária.
“É, aliás, uma solução legal que se compreende, pois a restrição das possibilidades de revisão aos
casos em que se comprovasse que o erro era imputável à administração tributária reconduzia-se a que
as possibilidades de revisão oficiosa nos casos de autoliquidação fossem muito menores do que as que
existam em relação à generalidade dos actos de liquidação.
“Assim, sendo a intenção legislativa subjacente ao n.º 2 do artº 78º da LGT alargar as possibilidades de revisão em relação às existentes anteriormente, tem de se rejeitar a interpretação defendida
pela administração tributária, segundo a qual a revisão só podia ser efectuada se tivesse sido apresentada previamente reclamação graciosa, pois ela consubstanciaria uma diminuição das possibilidades
de revisão em relação às existentes no domínio do CPT, em que ela era admissível sem dependência
dessa condição.”
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Para finalizar importa sublinhar que esta interpretação do art. 78º da LGT é a que melhor corresponde, como ficou consignado no Acórdão de 28/11/2007, ao objectivo referido expressamente na lei
de autorização legislativa em que se baseou a aprovação da LGT e que era no sentido do «reforço das
garantias dos contribuintes».
Aplicando a jurisprudência mencionada ao caso em apreço, não haveria, desta forma, qualquer
obstáculo à admissibilidade da impugnação judicial.
2.3. Qual o valor de aquisição a ter em conta para o efeito da tributação em mais-valias
1. Resulta do probatório que os recorrentes eram comproprietários de dois prédios rústicos, sitos
na freguesia de Paranhos /Porto, que adquiriram através de herança, em em 20/4/93 e em 19/10/96.
Em 18/9/1999 os recorrentes venderam, por escritura pública, os dois imóveis, pelo preço global
de €747.748, assim discriminados:
a) “Terreno para Construção”, já inscrito na matriz predial urbana, em 1999, sob o n.º 12773 e que
correspondia ao art. 108º rústico da freguesia de Paranhos/Porto, pelo preço global de €646821;
b) “Casa de Habitação”, também inscrito na matriz predial urbana, em 1990, sob o art. 8779, pelo
preço de €155780, 2.
Como vimos, foram os próprios recorrentes que declararam para efeitos de liquidação de imposto
(IRS) que os prédios urbanos em causa haviam sido adquiridos pelos impugnantes, a título de herança,
tendo sido entregue, em Julho de 2002, declaração de substituição relativamente ao IRS de 1999,
incluindo o anexo G, no qual inscreveram como valor de realização o correspondente ao preço da alienação titulada pela referida escritura e como valor de aquisição aquele que serviu de base à liquidação
do Imposto sobre Sucessões e Doações, na proporção da sua quota.
Temos, desta forma, que a auto-liquidação, que não foi neste aspecto alterada pela Fazenda Pública,
obedece ao critério legalmente fixado no art. 43º, n.º 1, do CIRS (com a redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro).
Alegam agora os recorrentes que a liquidação deve ter por base o valor real dos imóveis e não o
critério referido no mencionado preceito, sob pena de violação dos arts. 9º da LGT, 13º e 103º, n.º 1,
da CRP, isto é, contestam o apuramento das mais-valias na parte respeitante ao valor de aquisição.
Vejamos.
2. Segundo o art. 10º, n.º 1, alínea a), do CIRS (na redacção aplicável ao caso dos autos -Redacção
da Lei n.º 10-B/96, de 20 de Março), Constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos comerciais, industriais, agrícolas ou de capitais, resultem de:
a) Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis (...).”
Tais ganhos são dados pela “diferença entre o valor da realização e o valor de aquisição” - cfr.
alínea a) do n.º 4 do mesmo artigo, com a redacção do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro.
Nos termos do n.º 1 do artigo 41º do CIRS, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 206/90, de 26 de Junho, “O valor dos rendimentos da categoria G é o correspondente ao saldo
apurado entre as mais-valias e as menos-valias realizadas no mesmo ano, determinadas nos termos
dos artigos seguintes.”, dizendo o respectivo n.º 2 que, nomeadamente no caso de alienação onerosa
de direitos reais sobre bens imóveis, aquele saldo “é apenas considerado em 50% do seu valor”.
Como se pode ler na sentença recorrida, “Para a determinação do rendimento colectável qualificado
como mais-valias concorrem o valor de realização e o valor de aquisição” e, tratando-se da compra e
venda de bem imóvel, o valor de realização corresponde ao valor da contraprestação, ou seja, o valor
de venda [alínea f) do n.º 1 do artigo 41.º do CIRS].
Por sua vez, na determinação dos ganhos sujeitos a IRS, “considera-se valor de aquisição, no
caso de bens ou direitos adquiridos a título gratuito, aquele que haja sido considerado para efeitos de
liquidação do imposto sobre as sucessões e doações” (n.º 1 do artigo 43.º do CIRS, com a redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro).
Aplicando o exposto a caso em análise, verifica-se que, em relação ao imóvel “Casa de Habitação,
assiste razão ao Mmº Juiz “a quo” quando pondera que “Na verdade, o valor de aquisição declarado
pelos impugnantes - e mantido na liquidação adicional - corresponde à quota parte dos impugnantes
(20,833 %) dos prédios alienados, considerando o valor dos mesmos que serviu de base à liquidação
do Imposto sobre as Sucessões e Doações, uma vez que os mesmos foram adquiridos a título gratuito,
por herança da mãe e tia do impugnante. Tal valor está, assim, em conformidade com o disposto no
n.º 1 do artigo 43º do CIRS, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de
Novembro, aplicável à data.
E não se diga que este normativo é susceptível de qualquer outra interpretação que conduza a
um resultado diferente.
(…) a letra da lei não deixa margem para uma interpretação que permita que o valor de aquisição
corresponda a outro que não aquele que serviu de base à liquidação do Imposto sobre as Sucessões
e Doações, sendo certo que, embora a interpretação não deva cingir-se à letra da lei - cfr. n.º 1 do
artigo 9º do Código Civil -, não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que
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não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expressa
- cfr. n.º 2 do mesmo artigo 9º”.
Já em relação ao outro imóvel não acompanhamos a sentença recorrida, pelas razões que passamos a expor.
No que se refere ao imóvel classificado como “terreno para construção”, destaca-se que o mesmo
foi adquirido por transmissão gratuita em 1993 e correspondia ao artigo 108º rústico, da freguesia de
Paranhos/ Porto, mas foi inscrito na matriz predial urbana em 22 de Abril de 1999, tendo sido fixado
em processo de avaliação o valor de €364.977.
Este imóvel foi objecto de uma operação de loteamento que lhe conferiu “capacidade construtiva”, tendo sido vendido como terreno para construção por escritura de 22/4/1999, pelo preço de
€ 646.821.
Assim sendo, o referido imóvel gerou rendimentos susceptíveis de serem tributados na categoria
G e na categoria B.
É que a operação urbanística altera a natureza da afectação do imóvel e implica uma requalificação em termos fiscais dos ganhos futuros, uma vez que a partir da data da afectação a uma actividade
comercial ou industrial, passa a gerar rendimentos susceptíveis de serem tributados em IRS na Categoria B.
Com efeito, segundo o disposto no art. 4º, n.º 1, alínea e), do CIRS (1), o loteamento de um prédio
pelo seu proprietário determina, por si só, o início de uma actividade comercial ou industrial.
Neste sentido, este Supremo Tribunal já decidiu, no Acórdão de 18/6/2003, proc n.º 624/03, que
“Os ganhos provenientes do loteamento de um terreno, que veio ao património do impugnante por
herança, antes da concretização desse loteamento, são rendimentos comerciais (…) e não mais valias
(rendimentos da categoria G do CIRS)”, isto ainda que “o loteamento tenha resultado de uma actividade
ocasional do loteador (impugnante) que exerce profissão diversa”.
No entendimento deste Supremo Tribunal, nestas situações não estamos perante ganhos fortuitos,
sujeitos a mais valias, mas sim perante a prática de actos objectivamente comerciais, ainda que isolados (2), devendo igualmente subsumir-se ao disposto no art. 4º, alínea g), do CIRS.
Assim sendo, para efeitos de tributação temos de distinguir os proveitos ou ganhos obtidos antes
da afectação do imóvel à actividade comercial ou industrial e os que vieram ao património dos recorrentes depois dessa afectação (3).
Em primeiro lugar, como apenas se tributam, as mais valias realizadas, na data da venda do imóvel,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do art. 10º do CIRS, estão sujeitos a tributação de mais-valias os ganhos obtidos pela diferença entre o valor da aquisição e o valor da realização, nos termos
gerais, sendo que para esse efeito, o valor de aquisição a ter em conta é o que corresponde ao declarado
para efeitos de imposto sobre sucessões e doações, por força de estatuído no art. 43º do CIRS, e o valor
de realização é o que corresponde ao valor de mercado à data da afectação, conforme o disposto na
alínea c) do n.º 1 do art. 44º do CIRS, admitindo-se que tal valor corresponda ao da avaliação oficial
ocorrida em 18/9/1999. Esta tributação ocorre no âmbito da categoria G e segundo as suas regras.
Em segundo lugar, para determinação do lucro sujeito a tributação na categoria B e segundo as suas
regras, aquele consistirá na diferença entre o valor de realização o correspondente à venda (€ 646.821)
e o valor de aquisição, aquele pelo qual foi afecto ao activo empresarial, ou seja, o valor atribuído pela
avaliação ocorrida em 18/9/1999 (€ 364.977).
Em face do exposto, reportando-nos à questão central colocada pelos recorrentes, valor de aquisição a ter em conta para efeitos do cálculo das mais-valias, não assiste razão ao recorrente, devendo
improceder, nessa parte o recurso, no que se refere à parcela denominada “Casa de Habitação”. Na parte
referente à parcela denominada “Terreno para Construção”, deve ser revogada a sentença recorrida com
a consequente procedência parcial do recurso.
3. Os recorrentes imputam à interpretação feita na sentença do art. 43º, n.º 1, do CIRS que a
mesma incorre nos alegados vícios de ilegalidade e de inconstitucionalidade puramente em abstracto
sem avançarem com um único argumento que possa sustentar a sua tese.
Sobre o sentido e alcance do art. 43º, n.º 1, do CIRS existe jurisprudência deste Supremo Tribunal
que sem qualquer dúvida defende-se, por exemplo, no Acórdão de 14/3/2012, proc n.º 107/2012, que
“o valor de aquisição (…) é, no caso de bens ou direitos adquiridos a título gratuito, o valor que tenha
sido considerado para efeitos de liquidação de imposto sobre sucessões e doações”.
E não se vislumbra, nem os recorrentes, como ficou dito, indicam razões que possam conduzir a
um juízo de inconstitucionalidade do referido preceito, na parte em que é aplicável ao caso em apreço.
As mais-valias são acréscimos patrimoniais que “correspondem essencialmente a ganhos resultantes de um valorização de bens devida a circunstâncias exteriores, portanto, independentemente de
uma actividade produtiva do seu titular. São ganhos trazidos pelo vento (…) o que só por si parece
justificar a sua tributação” (4).
RUI DUARTE MORAIS (5) reconhece que a solução tradicional de tributação das mais valias
apenas quando são realizadas pode ter efeitos perversos, desde logo, resultantes do efeito de concen-
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tração. Num “imposto progressivo, a taxa, no ano em que a realização acontece, tende a disparar (a ser
normalmente, mais elevada); ou seja, o sujeito passivo pagará mais imposto que aquele que pagaria se
a tributação acontecesse anualmente, à medida em que a mais valia foi gerada”.
No entanto, o mesmo autor, não deixa de reconhecer que razões pragmáticas parecem excluir
liminarmente a tributação das mais-valias latentes:” tal implicaria uma avaliação periódica dos bens
dos contribuintes, havendo lugar a imposto logo que tivesse ocorrido uma sua valorização (e, logicamente, reembolso do imposto pago caso, subsequentemente, tais bens se desvalorizassem).” Em
suma, os contribuintes poderiam ver-se na contingência de ter de pagar imposto por um rendimento
que efectivamente não teriam auferido.
Para além destas dificuldades, não podemos deixar de ter em conta a realidade do nosso país e as
dificuldades face à grande disparidade existente entre os valores matriciais.
Neste contexto, se o imóvel tiver sido adquirido a título oneroso, o valor de aquisição será o que
serviu à liquidação de Sisa (IMT), mas se o imóvel foi adquirido a título gratuito, o valor de aquisição
será o que serviu à liquidação de Imposto sobre Sucessões e Doações (Imposto de Selo).
Para que fosse obtida ainda uma solução justa, o legislador impôs que se procedesse a uma redução a 50% do valor que desse modo se apurasse, a que fez ainda acrescer os factores de correcção
monetária, conforme decorre do previsto no art. 43º n.º 2 e 50.º n.º 1 do C.I.R.S..
Em face do exposto, como refere o Ministério Público, no seu douto parecer, “(…) parece resultar que a solução adoptada não é violadora do principio da igualdade, nem que o sistema fiscal com a
solução consagrada no art. 43.º n.º 1 do C.I.R.S, na redacção existente à data dos factos e tal como foi
aplicada na sentença recorrida ofenda uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza (…)”.
Termos em que improcede a argumentação dos recorrentes.
Assim sendo, deve ser negado provimento ao recurso na parte que se refere à parcela denominada
“Casa de Habitação”.
No que respeita ao sentido da sentença recorrida quanto à parcela denominada “Terreno para
Construção”, deve a mesma ser revogada, julgando-se parcialmente procedente a impugnação judicial,
com a consequente procedência parcial do presente recurso.
III- DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, revogar parcialmente a sentença recorrida, julgando-se parcialmente
procedente a impugnação judicial e consequente provimento parcial do presente recurso.
Custas pelos recorrentes, na proporção do decaimento, no STA e na 1ª instância.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Nos termos deste preceito, consideram-se actividades comerciais e industriais, entre outras, as actividades «urbanísticas e de exploração de loteamentos».
(2) Cfr. RUI MORAIS, Sobre o IRS, Almedina, Coimbra, 2.ª ed., 2010, p. 138, nota (271).
(3) Cfr. M.H. DE FREITAS PEREIRA, «Tratamento Fiscal da Transferência de bens imóveis entre o Património Privado e o Património Empresarial de uma Pessoa Singular», Ciência e Técnica Fiscal, n.º 367, pp. 15 ss., e MANUEL LOPES
FAUSTINO, «As Alterações ao Código do IRS em 1992», Fisco, 1993, pp. 5 ss.,
(4) Cfr. RUI DUARTE MORAIS, Sobre o IRS, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, p. 136.
(5) Ob. cit., pp. 137-8.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Processo n.º 735/12-30.
Recorrente: Orlando Gama Antunes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
1. Notificado do teor do acórdão proferido em 10.10.2012 (v. fls. 315/326), que não admitiu o
recurso de revista excecional por si interposto do acórdão do TCA Sul proferido em 27.03.2012 no
Processo n.º 4625/11, veio o recorrente pedir a reforma do mesmo acórdão quanto a custas, uma vez
que beneficia do apoio judiciário.
2. Resulta da parte final do referido acórdão que, efetivamente, não tendo sido admitido o recurso,
o recorrente foi condenado em custas.
E não existe razão para a alteração requerida pelo recorrente, no sentido de não constar do acórdão a condenação em custas, uma vez que o apoio judiciário não se traduz em isenção, mas apenas na
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dispensa total ou parcial de taxa de justiça e demais encargos com o processo (artº 16º, n.º 1 da Lei
n.º 34/2004, de 29 de julho).
Por isso mesmo determina ainda o artº 13º, n.º 1 do mesmo diploma que caso se verifique que o
requerente de proteção jurídica possuía, à data do pedido, ou adquiriu no decurso da causa ou no prazo
de quatro anos após o seu termo, meios económicos suficientes para pagar honorários, despesas, custas, imposto, emolumentos, taxas e quaisquer outros encargos de cujo pagamento haja sido declarado
isento, é instaurada ação para cobrança das respetivas importâncias pelo Ministério Público ou por
qualquer outro interessado.
3. Nestes termos e pelo que ficou dito, indefere-se o pedido de reforma.
Custas do incidente pelo recorrente.
Lisboa, 5 de dezembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excecional. Pressupostos.
Sumário:
I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absolutamente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou.
II — Este recurso destina-se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 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.
III — Não preenche os requisitos atrás enunciados a questão da interpretação do artigo 71.º, n.º 3 do CIVA relativamente ao prazo de regularização de faturas para
efeitos de recuperação de IVA liquidado em excesso, quer porque não se afigura
de especial complexidade, suscitando dúvidas de interpretação na doutrina e na
jurisprudência, quer ainda por não se antevê a possibilidade de esta questão vir
a surgir em elevado número de casos a submeter aos tribunais.
Processo n.º 769/12-30.
Recorrente: PSA Gestão — Comércio e Aluguer de Veículos, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - “PSA Gestão - Comércio e Aluguer de Veículos, S.A.”, melhor identificada nos autos, veio,
ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão Tribunal Central Administrativo Sul
em 14.02.2012 que confirmou a decisão proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação por ela deduzida contra as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios
referentes ao ano de 2002, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:
Iª). No que respeita ao OBJETO dos presentes autos, o mesmo consiste “na aplicação do n.º 3
do artigo 71º do Código do IVA“ou seja: matéria atinente a regularização de IVA decorrente de faturas
inexatas efetuada por via de notas de crédito das quais resultou imposto a favor do sujeito passivo, no
caso, a ora Recorrente.
IIª). A norma em apreço é a que corresponde ao atual artigo 78º, n.º 3 do Código do IVA, tendo
apenas sido alterado o prazo nela previsto de um ano para dois anos, pelo que a necessidade de uma
interpretação legal se demonstra completamente atual e premente no atual quadro legislativo.
IIIª). Encontram-se verificados, in casu, os requisitos de que o artigo 150º do CPTA faz depender
a admissão do Recurso de Revista, a saber: está em causa a apreciação de uma questão que, pela sua
relevância jurídica ou social, se reveste de importância fundamental e a admissão do recurso demonstra-se fundamental para uma melhor aplicação do direito.
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IVª). A interpretação normativa do Tribunal recorrido respeita, desde logo, a regularizações de
IVA de que decorre imposto a favor do sujeito passivo - ou do Estado - que contende com os princípios
constitucionais relativos a direitos, liberdades e garantias, ao sistema financeiro e fiscal do Estado
Português, de onde decorre diretamente a sua relevância social e jurídica.
Vª). O Tribunal recorrido interpreta a norma em apreço no sentido de que “no caso de faturas
inexatas, em que se verifique haver IVA liquidado em excesso, o sujeito passivo “apenas” pode recuperar a situação no prazo de um ano, contado da data de emissão das faturas envolvidas e consequente
nascimento do direito à dedução, tendo, para o efeito, de estar na posse de prova de que o adquirente
tomou conhecimento da respetiva retificação” e
VIª). Conclui que “o versado artigo do CIVA, ao instituir a possibilidade de retificação do imposto,
cumpre a exigência comunitária de que a matéria coletável seja reduzida em determinados casos, impondo, contudo, condições, requisitos, para tal: que a operação retificativa tenha lugar num período
temporal específico e que o sujeito passivo se muna de um tipo concreto de prova, do conhecimento
da operação por parte de outros intervenientes no negócio.” (sublinhado nosso).
VIIª). A interpretação referida e a fundamentação do aresto recorrido assenta em erro de julgamento ao confundir direito à dedução do imposto - que não está em causa nestes autos - com direito a
regularizações de imposto liquidado a mais por erro na emissão da fatura - que é o que está em causa
nos autos.
VIIIª). A interpretação constante do acórdão recorrido da norma ínsita no n.º 3 do artigo 71º do
Código do IVA é violadora das Diretivas do IVA, quer a que atualmente se encontra em vigor, como a
que ao tempo se encontrava (“Sexta Diretiva”), resultando essa violação do conteúdo dos acórdãos do
TJUE, a saber: acórdão de 26.1.2012, no Processo C-588/10 (Acórdão Kraft Foods Polska), acórdão de
6.11.2003 nos processos apensos C-78/02 a C-80/02 (Elliniko Dimosio e outros) e acórdão de 13.12.1989
no Processo C-242187 (Genius Holding BV), nos quais este Tribunal decide que os Estados-membros
devem assegurar o princípio da neutralidade do sistema de IVA e, para o feito, providenciar, nos seus
sistemas legais internos, a possibilidade de correção de qualquer imposto indevidamente faturado,
não criando condições que inviabilizem tal correção e torna excessivamente difícil a efetivação da
regularização.
IXª). Verifica-se, para efeitos da admissão da presente revista, a necessidade de revisão da interpretação legal consignada no aresto recorrido na medida em que o mesmo ultrapassa os estritos
limites da matéria destes autos e implica a responsabilidade dos próprios órgãos do Estado na correta
aplicação do direito e do respeito pelo Direito Comunitário, com vista à salvaguarda de um eventual
incumprimento por parte do Estado Português e dos órgãos jurisdicionais internos.
Xª). De facto, importa decidir e implementar, em definitivo, a boa prática da interpretação e
aplicação da lei em matéria de regularizações de IVA e a sua adequação à legislação comunitária e se a
interpretação e aplicação legal contida no aresto recorrido está conforme com a mesma, salvaguardando
desta forma as próprias obrigações e interesses dos órgãos administrativos do Estado, Administração
Tributária incluída e, em última instância, dos próprios órgãos jurisdicionais vinculados, como estão,
às disposições legais comunitárias que devem cumprir e fazer cumprir.
XIª). Verifica-se também estarmos perante uma questão fundamental e de relevância jurídica e
social pois o que está em causa são as condições em que um qualquer sujeito passivo de IVA pode
concretizar a correção de IVA, liquidado a mais/em excesso por erro de emissão da fatura. Ou seja,
situações de relevância jurídica e social, muito frequentes e cujo regime jurídico importa definir em
termos de certeza e segurança jurídicas, ou seja, sem margem para dúvidas e, ademais, considerando
que tal interpretação deve ser feita ao abrigo das normas relativas ao princípio da legalidade tributária,
superiormente consagradas no artigo 103º da CRP, mas também ao abrigo dos princípios da neutralidade que rege o regime do IVA e sem implicações de distorção de concorrência por força da incorreta
interpretação e/ou aplicação da lei, de evitar com toda a premência.
XIIª). Da interpretação constante no acórdão recorrido resultam condições desproporcionadas
e que tornam difícil e excessivamente oneroso um direito à retificação de IVA pago a mais garantido
pelo Direito Comunitário. Tanto que o legislador português já reconheceu que o dito prazo de um ano
seria insuficiente, tendo-o discretamente alargado para dois anos na redação que a Lei n.º 53-A/2006
de 29 de dezembro deu ao artigo 71º, no 3 (atual artigo 78º, n.º 3) do Código do IVA, a qual, porém
não estava em vigor à data dos factos.
XIIIª). Ademais, trata-se de matéria que não se encontra ainda definida pela jurisprudência superior,
quer a nível interpretativo, quer da própria aplicação da lei, desconhecendo-se jurisprudência interna
sobre este tema e sendo de considerar que o Acórdão do STA, invocado pelo Tribunal recorrido, se
refere às condições do direito à dedução e não às condições do direito à regularização de IVA indevidamente liquidado a mais por erro na emissão da fatura. A jurisprudência interna é abundante no que
toca ao regime jurídico do direito à dedução de imposto, mas desconhece-se em absoluto a existência
de jurisprudência sobre a questão destes autos.
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XIVª). Importa, ainda concluir que a interpretação adequada da lei se manifesta de toda a utilidade
não apenas para a boa decisão da causa no caso concreto dos autos, como também como salvaguarda dos
direito e interesses legítimos do Estado e dos órgãos jurisdicionais internos a quem incumbe tal tarefa,
acautelando eventuais responsabilidade futuras em sede do regime de responsabilidade civil extra contratual do Estado em sede de aplicação da melhor jurisprudência comunitária de que o famoso Acórdão
Koblër, emitido em 30.9.2003 pelo Tribunal de Justiça no processo C-224/01, é um exemplo.
XVª). De onde se conclui que deve ser o presente Recurso de Revista ser admitido de forma a
que por estar em causa a apreciação de uma questão de relevância jurídica e social que se reveste de
importância fundamental que extravasa os estritos limites dos presente autos e, ainda, por ser necessária,
com premência, uma melhor aplicação do direito, designadamente tendo em conta da doutrina firmada
pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia que, deforma clara e previamente à apreciação que
sobre o mérito venha a ser feita, se manifesta claramente em oposição com a interpretação legislativa
do Tribunal recorrido.
Com o que se estará em condições de fazer a Justiça.
III.A Fazenda Publica não contra alegou.
IV. O Mº Pº emitiu o douto parecer que consta a fls. 393/395 nos autos, no qual se pronunciou pela
não admissão do recurso de revista, isto porque “No caso em análise …não se verificam os requisitos
de admissão da revista” ou sendo o mesmo admitido, o recurso deverá improceder.
V. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
VI. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes
factos:
A) A Impugnante tem por objeto o “COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS”, CAE 50100,
estando enquadrada em sede de IVA no regime normal de tributação, de periodicidade mensal (cfr.
fls. 25 e 31 do recurso hierárquico apenso);
B) A Impugnante solicitou na declaração periódica referente ao mês de março de 2003 um reembolso de IVA no montante de € 14.938.306,44 (cfr. docs. de fls. 25 a 30 do recurso hierárquico apenso
e acordo);
C) Na sequência de tal pedido, foi efetuada pelos Serviços de Inspeção Tributária uma ação
de inspeção interna à ora Impugnante, no âmbito da qual se procedeu a correções ao valor de IVA
a reembolsar, no valor total de € 1.835,966,37 (cfr. relatório de inspeção de fls. 15 a 18 do processo
administrativo apenso, docs. de fls. 25 a 30 do recurso hierárquico apenso e acordo);
D) Conforme resulta do teor do mencionado relatório de inspeção, a correção aqui contestada, no
valor de €1.827.602,34, teve como fundamento o seguinte:
“1 - A empresa procedeu à anulação de faturas emitidas, por lapso, por um valor superior, retificando o imposto sobre o valor acrescentado liquidado a mais. Esta regularização não atendeu ao
exposto na parte final do artigo 71º, n.º 3 do CIVA, ou seja, a retificação não foi efetuada no prazo
de um ano.
A correção podia ainda ser autorizada nos termos do artigo 71º, n.º 7 do CIVA, mediante requerimento dirigido ao Diretor Geral dos Impostos. O prazo seria de cinco ou quatro anos seguintes,
conforme os documentos fossem de 1997 ou 1998 e 1999, 2000 ou 2001, respetivamente.
O total de regularizações do IVA a favor do sujeito passivo, no período de dezembro de 2002, são
no montante de 1.827.602,34 euros (...)”
E) Consta como anexo 1 ao relatório de inspeção uma listagem das notas de crédito emitidas pela
impugnante como suporte da regularização de IVA pretendida, com referência às datas da sua emissão
e das faturas a que correspondem, que se situam entre 04.02.1997 a 31.12.2001 (cfr. fls. 54 a 75 do
processo administrativo apenso);
F) Em consequência das referidas correções supra mencionadas, foi emitida pela Administração
Tributária a liquidação adicional de IVA do ano de 2002, com o n.º 04022204, no valor de € 1.830.864,72,
bem como a liquidação dos respetivos juros compensatórios, com o n.º 04022203, no montante de
73.282,12, ambas com data limite de pagamento voluntário de 31.03.2004 (cfr. cópia do doc. de cobrança de fls. 30-31 dos autos);
G) Em 24.03.2004 foi apresentada pela ora Impugnante reclamação graciosa das liquidações identificadas em F), nos termos constantes de fls. 79 a 87 do processo administrativo apenso, solicitando a
anulação parcial da liquidação de IVA, pelo montante de € 1.827.602,24, e dos juros compen-satórios
correspondentes;
H) Esta reclamação veio a ser indeferida por despacho de 04.10.2007, do que foi dado conhecimento à Impugnante pelo ofício n.º 082735, de 09.10.2004 (cfr. docs. de fls. 32 a 35 dos autos);
I) Da decisão proferida em sede de reclamação graciosa veio a Impugnante apresentar recurso
hierárquico, em 14.11.2007, nos termos constantes a fls. 36 a 44 dos autos, o qual foi objeto de despacho de indeferimento, datado de 13.03.2009, comunicado à Impugnante pelo oficio n.º 044337, de
29.05.2009 (cfr. docs. de fls. 18 a 28 dos autos);
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J) A presente impugnação deu entrada em tribunal em 18.08.2009, conforme carimbo de entrada
aposto a fls. 2.
VII. Está em causa nos autos um recurso de revista interposto de acórdão do Tribunal Central
Administrativo Sul, que, por sua vez, havia decidido recurso interposto de decisão do Tribunal Tributário de Lisboa.
VII.1. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 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 n.º 5 do referido
preceito legal.
Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA 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.
Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso,
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.
Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social se
revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detetada, não
perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objetivo,
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação
para ultrapassar os limites da situação singular.
Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação,
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detetada perante a
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia,
e verificar-se-á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efetuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Já a relevância social fundamental verificar-se-á quando estiver em causa um caso que apresente
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos,
e se detete um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há de resultar
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente
e/ou contraditória, impondo-se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais,
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando-se objetivamente útil a intervenção
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurisprudência, o que em primeira
linha está em causa no recurso excecional 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, pois que para isso
existem os demais recursos, ditos ordinários.
Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
VII.2. A questão que a Recorrente pretende dirimir nesta revista é a de saber se, no caso de faturas
inexatas em que se verifique haver IVA liquidado em excesso, o sujeito passivo apenas pode recuperar a
situação no prazo de um ano, contado da emissão das faturas envolvidas e do consequente nascimento
do direito à dedução.
O acórdão recorrido (tal como a decisão de 1ª instância) decidiu no sentido de que, não tendo a
recorrente respeitado na regularização o prazo consagrado no artº 71º, n.º 3 do CIVA, não podia recuperar o IVA liquidado em excesso.
A recorrente, por sua vez, entende que tal interpretação é violadora das Diretivas do IVA, quer a
que atualmente se encontra em vigor, como a que ao tempo se encontrava (“Sexta Diretiva”), resultando
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essa violação do conteúdo dos acórdãos do TJUE, a saber: acórdão de 26.1.2012, no Processo C-588/10
(Acórdão Kraft Foods Polska), acórdão de 6.11.2003 nos processos apensos C-78/02 a C-80/02 (Elliniko
Dimosio e outros) e acórdão de 13.12.1989 no Processo C-242187 (Genius Holding BV), nos quais
este Tribunal decide que os Estados-membros devem assegurar o princípio da neutralidade do sistema
de IVA e, para o feito, providenciar, nos seus sistemas legais internos, a possibilidade de correção de
qualquer imposto indevidamente faturado, não criando condições que inviabilizem tal correção e torna
excessivamente difícil a efetivação da regularização.
Por isto mesmo, verifica-se a necessidade de revisão da interpretação legal consignada no aresto
recorrido na medida em que o mesmo ultrapassa os estritos limites da matéria destes autos e implica a
responsabilidade dos próprios órgãos do Estado na correta aplicação do direito e do respeito pelo Direito
Comunitário, com vista à salvaguarda de um eventual incumprimento por parte do Estado Português
e dos órgãos jurisdicionais internos.
Verifica-se também estarmos perante uma questão fundamental e de relevância jurídica e social
pois o que está em causa são as condições em que um qualquer sujeito passivo de IVA pode concretizar
a correção de IVA, liquidado a mais/em excesso por erro de emissão da fatura. Ou seja, situações de
relevância jurídica e social, muito frequentes e cujo regime jurídico importa definir em termos de certeza
e segurança jurídicas, ou seja, sem margem para dúvidas e, ademais, considerando que tal interpretação deve ser feita ao abrigo das normas relativas ao princípio da legalidade tributária, superiormente
consagradas no artigo 103º da CRP, mas também ao abrigo dos princípios da neutralidade que rege
o regime do IVA e sem implicações de distorção de concorrência por força da incorreta interpretação
e/ou aplicação da lei, de evitar com toda a premência.
Da interpretação constante no acórdão recorrido resultam condições desproporcionadas e que
tornam difícil e excessivamente oneroso um direito à retificação de IVA pago a mais garantido pelo
Direito Comunitário. Tanto que o legislador português já reconheceu que o dito prazo de um ano seria
insuficiente, tendo-o discretamente alargado para dois anos na redação que a Lei n.º 53-A/2006 de
29 de dezembro deu ao artigo 71º, no 3 (atual artigo 78º, n.º 3) do Código do IVA, a qual, porém não
estava em vigor à data dos factos.
Ademais, trata-se de matéria que não se encontra ainda definida pela jurisprudência superior, quer
a nível interpretativo, quer da própria aplicação da lei, desconhecendo-se jurisprudência interna sobre
este tema e sendo de considerar que o Acórdão do STA, invocado pelo Tribunal recorrido, se refere às
condições do direito à dedução e não às condições do direito à regularização de IVA indevidamente
liquidado a mais por erro na emissão da fatura. A jurisprudência interna é abundante no que toca ao
regime jurídico do direito à dedução de imposto, mas desconhece-se em absoluto a existência de jurisprudência sobre a questão destes autos.
VII.3. Ora, desde já se dirá que a interpretação feita pelas instâncias e, em particular pelo acórdão
recorrido, não evidencia qualquer erro grosseiro, atendendo ao que à data dispunham os nºs 3, 5 e 7 do
artº 71º do CIVA, que dispunham, respetivamente, o seguinte:
“3 - Nos casos de faturas inexatas que já tenham dado lugar ao registo referido no artigo 45º, a
retificação é obrigatória quando houver imposto liquidado a menos e poderá ser efetuada sem qualquer penalidade até ao final do período de imposto seguinte àquele a que respeita a fatura a retificar;
é facultativa, se houver imposto liquidado a mais, mas apenas poderá ser efetuada no prazo de um
ano.
5 - Quando o valor tributável de uma operação ou o respetivo imposto sofrerem retificação para
menos, a regularização a favor do sujeito passivo só poderá ser efetuada quando este tiver na sua posse
prova de que o adquirente tomou conhecimento da retificação ou de que foi reembolsado do imposto,
sem o que se considerará indevida a respetiva dedução.
7 - Em casos devidamente justificados, a correção dos erros referidos no número anterior de que
tenha resultado imposto entregue a mais pode ainda ser autorizada nos quatro anos civis seguintes ao
período a que se reporta o erro, mediante requerimento dirigido ao diretor-geral dos Impostos”.
Neste mesmo sentido se pronunciou o acórdão deste STA, de 02.03.2011, proferido no Processo
n.º 0878/10, onde ficou escrito que a retificação facultativa de IVA relativo ao ano de 1993, por iniciativa do contribuinte, tem de respeitar o prazo de um ano previsto no n.º 3 do artigo 71.º do CIVA
(atual artigo 78.º).
Também do acórdão de 18.05.2011, proferido no Processo n.º 0966/10, resulta doutrina semelhante quando se refere que “Para além do artº. 71.º, n.º 6, do CIVA, não existe qualquer disposição
legal que se possa interpretar como permitindo ao sujeito passivo o exercício do direito à dedução em
momento posterior aos que resultam deste artº. 22.º indicados, nos casos em que, por lapso efetuado
na sua contabilidade, só detete que tinha direito à dedução em momento posterior àquele em que o
devia efetuar.
Isto é, se a situação não se enquadra naquele n.º 6 do art. 71.º também não se enquadra em
nenhuma outra disposição legal.
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Por isso, não tem qualquer utilidade apreciar se a situação, abstratamente, é suscetível de enquadramento neste n.º 6 do art. 71.º, uma vez que é ponto assente que a Impugnante não efetuou a
dedução dentro do prazo de um ano aí previsto nem pediu a autorização para utilizar o prazo de quatro
anos, prevista no n.º 7 do mesmo artigo e, por isso, a dedução efetuada pela Impugnante não encontra
cobertura jurídica nestas normas.
O que significa que, mesmo que a situação seja suscetível de enquadramento naquele n.º 6, a
legalidade da liquidação estará assegurada por não ter sido observado o limite temporal aí fixado e
não ter sido pedida a autorização prevista no n.º 7, que condicionam o direito de dedução”.
Então, não estando a decisão das instâncias ostensivamente errada nem se podendo afirmar que é
juridicamente insustentável a tese que nelas foi sufragada, não se suscitando, sequer, fundadas dúvidas
sobre a bondade da decisão por inexistir divisão de correntes doutrinais ou jurisprudenciais suscetíveis
de gerar incerteza e instabilidade na resolução da questão, a admissão desta revista não se pode ancorar
numa hipotética necessidade de intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas.
Dito de outro modo, não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada que imponha a admissão da revista como
“claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”, sendo manifesto que o que a Recorrente
pretende é submeter a questão a uma tripla instância.
Por outro lado, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, temos que a questão em análise
não se apresenta como particularmente difícil ou confusa do ponto de vista jurídico, não demandando
a sua resolução a realização de operações exegéticas de especial dificuldade jurídica, reconduzindo-se
a uma tarefa de interpretação da norma contida nos n.ºs 3 e 5 do artigo 71.º do CIVA, que não revela
especial complexidade.
Finalmente, também se não vislumbra uma especial “relevância social” na resolução da dita
questão, por não se detetar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, tendo
em conta que se trata de norma que vigora na ordem jurídica há muitos anos e a sua interpretação raramente tem sido questionada junto dos tribunais, como a recorrente, aliás, refere dizendo que a questão
nunca foi apreciada (mas, como acima referido, já foi expressamente apreciada, pelo menos, uma vez
no sentido agora decidido)
Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excecional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
VIII. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente
recurso de revista.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 5 de dezembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazo. Incorrecções das inscrições matriciais. Erro material.
Vício substancial. Erro na forma do processo. Convolação. Acção Administrativa
Especial.
Sumário:
I — Da interpretação conjugada dos artigos 134.º, n.º 3, do CPPT e 130.º, n.º 3, do
CIMI, resulta um alargamento quanto aos fundamentos do pedido de correcção
nas inscrições matriciais que podem ter por base quaisquer erros materiais que
afectam a veracidade de características previamente definidas e demais dados
respeitantes aos imóveis a inscrever nas respectivas matrizes.
II — Não estamos perante uma situação de mero erro material com repercussão na
veracidade da inscrições matricial, como é exigido pela análise conjugada dos
preceitos atrás mencionados, se o que está em causa é um vício substancial,
quanto à qualificação jurídica de duas parcelas, em resultado da eventual errónea
interpretação e aplicação dos artigos 3.º a 6.º do CIMI.
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III — Estando em causa a impugnação judicial do despacho do órgão da administração
fiscal, que indeferiu a inscrição de duas parcelas de terreno na matriz predial
rústica, por considerar tratar-se de prédios urbanos, a situação não se enquadra
em nenhuma daquelas para as quais o artigo 97.º, n.º 1, do CPPT prevê a impugnação judicial, e, porque não está em causa a apreciação da legalidade do acto
de liquidação, o meio processual adequado é a Acção Administrativa Especial,
regulada nos artigos 46.º ss. do CPTA.
IV — É de convolar a Impugnação Judicial em Acção Administrativa Especial, desde
que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma
processual e o pedido formulado e a causa de pedir sejam compagináveis com
aquele meio processual, não impedindo a convolação o facto de o Tribunal não ser
o territorialmente competente, atenta a regra do disposto no artigo 16.º do CPTA.
Processo n.º 830/12-30.
Recorrente: Águas do Centro, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. ÁGUAS DO CENTRO, S.A., com os sinais dos autos, deduziu impugnação judicial, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, contra o indeferimento dos pedidos de inscrição de parcelas de
terreno, como prédios rústicos, resultantes da desanexação dos prédios rústicos, inscritos na matriz, sob
os artigos 9723 e 2424, que foi indeferida liminarmente, por verificação da excepção de caducidade.
2. Não se conformando com tal decisão, ÁGUAS DO CENTRO, S.A., interpôs recurso para a
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as respectivas
Alegações, com as seguintes Conclusões:
“1.ª A Recorrente impugnou as decisões proferidas pela Sr.ª Chefe dos Serviços de Finanças
de Pedrógão Grande que recaíram sobre os processos de expropriação de parcela dos prédios rústicos inscritos sob os artigos 2424 e 9723 ambos da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão
Grande.
2.ª Resulta da fundamentação explanada na sentença, que a mesma apenas se debruçou sobre o
prédio inscrito na freguesia de Vila Facaia sob o artigo 2424, daquele concelho de Pedrógão Grande
e, como tal, apenas para este foi proferida decisão.
3.ª Nada consta da sentença sobre o prédio inscrito sob o artigo 9723 da freguesia de Vila Facaia.
4.ª Ao não se ter pronunciado sobre o pedido formulado pelo processo de expropriação da parcela
do prédio rústico inscrito sob o artigo 9723 da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande
a sentença ora recorrida padece de uma omissão de pronúncia (ex vide artº 668º, n.º 1, alínea d) do
C. P. Civil).
5.ª Pelo que, deverá a mesma considerar-se nula.
6.ª A presente impugnação teve origem em duas expropriações amigáveis que recaíram sobre
parcelas de dois prédios rústicos da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, pelo
que a alteração da essência de tais prédios implica uma violação do reconhecimento de um direito ou
interesse legítimo em matéria tributária.
7.ª Os Instrumentos do Ordenamento do Território (em cumprimento do preceituado pela Constituição da República Portuguesa) definem, quer se queira quer não, a essência dos prédios, qualificando-os, em consequência da sua essência e características em áreas denominadas de rústicas ou urbanas.
8.ª A alteração do solo rústico em urbano, embora pela acção do homem que o dotou de condições, características e factores é sempre definida e permitida pelos Instrumentos do Ordenamento do
Território.
9.ª Por contrária à Lei, não pode a essência, qualificação e inclusão de um prédio ser alterado
por simples decisão do Chefe de Finanças.
10.ª O Código das Expropriações admite expressamente a derrogação do regime jurídico imperativo da unidade de cultura, quando a expropriação vise parcelas de prédios rústicos cuja área seja
inferior à de unidade de cultivo, exactamente prevenir a inexistência da possibilidade de arbitrariedade,
abuso e discriminação vedada pelos Planos de Ordenamento Geral do Território na organização do
espaço territorial.
11.ª É de considerar inconstitucional, por violação dos artigos 62º, n.º 1, in fine, e nos nºs 2 e 4
do artigo 65º da Constituição da República Portuguesa, a interpretação [“ser possível e admissível
a alteração de solo rústico em urbano por simples decisão do Chefe de Finanças mesmo fundamentada em título aquisitivo exibido pelo sujeito passivo, em derrogação dos planos do Ordenamento do
Território”]
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12.ª O Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis não contempla as violações aos Planos
do Ordenamento do Território.
13.ª Pelo que, deverá ser de alterar a Sentença proferida, considerando-se que o meio adequado
para sindicar uma decisão que altere o estabelecido por aqueles Instrumentos do Ordenamento do
Território é a acção de impugnação judicial prevista no artigo 99º do C.P.P.T. e como tal, atempadamente interposta a impugnação.
…”
3. Não foram apresentadas Contra-alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer, no sentido de que o recurso deve merecer provimento, com a consequente revogação da decisão recorrida,
e convolação dos autos em Acção Administrativa Especial, com a remessa do processo ao Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, para aí se efectuarem os trâmites subsequentes.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A decisão, sob recurso, fixou “o seguinte contexto processual relevante”:
“1. Por requerimento de 23.07.2008, o impugnante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças
(SF) de Pedrógão Grande a divisão do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2424, da
freguesia de Vila Facaia, de forma a serem constituídos dois prédios distintos (fls. 1, do PA);
2. O Chefe do SF deferiu o requerido, tendo atribuído aos dois artigos números provisórios (fls. 19);
3. O impugnante requereu ao Chefe do SF que rectificasse a referida atribuição provisória de
artigos (fls. 23);
4. O impugnante requereu ainda ao Chefe do SF que considerasse sem efeito a avaliação directa
efectuada ao prédio novo a destacar do prédio rústico sob o artigo matricial 2424 e que procedesse
à inscrição do prédio resultante do fraccionamento do prédio inscrito sob o artigo 2424 (fls. 25 e ss.,
do PA);
5. O Chefe do SF decidiu no sentido de deferir a actualização na matriz em nome dos respectivos
proprietários e de indeferir uma vez que as parcelas resultantes da expropriação deverão ser inscritas
na matriz urbana. (fls. 41);
6. O impugnante foi notificado desta decisão em 03.11.2010 (fls. 43 e ss.);
7. O impugnante apresentou a presente impugnação em 27.01.2011 (Sitaf”).
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A Águas do Centro, SA., instaurou impugnação judicial contra a decisão de indeferimento dos
pedidos de inscrição de parcelas de terreno, como prédios rústicos, resultantes da desanexação dos
prédios rústicos, inscritos na matriz, sob os artigos 9723 e 2424.
Com efeito, em sentido contrário ao requerido, a Chefe dos Serviços de Finanças de Pedrógão
proferiu despacho para que se procedesse à inscrição das parcelas na matriz predial urbana, na categoria
de terrenos para construção, “(…) uma vez que o título aquisitivo das respectivas parcelas esclarece
de forma clara e inequívoca que as parcelas são necessárias à construção urbana, quer na situação de
reservatório de água de Porto Mós, quer na Estação Elevatória de Casal do cume…”
Inconformada, a ora recorrente alegou, entre o mais, que:
• As referidas parcelas foram adquiridas em resultado de expropriação amigável, tendo a requerente
em cumprimento do preceituado no art. 13º do CIMI e do n.º 3 do art. 36º do Código das Expropriações, requerido a inscrição das referidas parcelas como prédios rústicos, na respectiva matriz predial
rústica.
• O prédio rústico mãe está inscrito na matriz predial rústica é composto por pinhal e mato, estando
inserido no domínio florestal, sendo que as parcelas expropriadas apresentam exactamente a mesma
composição.
• E tais parcelas, atenta a sua natureza, a localização, as aptidões e as restrições legais, nenhuma
alteração sofreram em relação ao conjunto que formavam quando integradas no prédio mãe.
• É ilegal perfilhar o entendimento de que se pode considerar que um prédio legalmente habilitado
como sendo rústico seja “catalogado de urbano” somente porque alguém declarou no título aquisitivo
que se destinava “à construção”.
• A Impugnante tem por objecto social exclusivo a exploração e gestão do sistema multimunicipal
de água e saneamento da Raia, Zêzere e Nabão, para captação, tratamento e distribuição de água para
consumo público e para recolha, tratamento e rejeição de efluentes de vários municípios, que lhe foi
concessionado pelo Estado através de um contrato de concessão.
• Assim sendo, todos os imóveis adquiridos por via da expropriação integram o objecto da concessão, pelo que as referidas parcelas nunca poderiam ser qualificadas como prédios urbanos, categoria
para construção, atenta a natureza de espaço público.
• Ao abrigo da excepção estatuída na parte final do n.º 3 do art. 6º do CIMI, as referidas parcelas
passaram a pertencer ao domínio público do Estado.
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• E o mesmo se diga da construção (Estação ou Reservatório) mencionada no título, pois também
tal imóvel é do domínio público.
A impugnante termina pedindo a revogação do despacho de indeferimento e consequente inscrição
das parcelas expropriadas na matriz predial rústica.
A Mmª Juíza “a quo” indeferiu liminarmente a impugnação por verificação da excepção de caducidade, argumentando, em síntese, “(…), salvo o devido respeito, entende o Tribunal que está em
causa uma eventual incorrecção das inscrições matriciais, nomeadamente aquelas a que se refere o
art. 130º, n.º 3, do CIMI.
A este propósito determina o art. 134º, n.º 3, do CPPT que é de 30 dias o prazo de que dispõe
o visado para impugnar essa incorrecção, contada da notificação da decisão de indeferimento de
correcção pela AF.
Assim sendo, verifica-se que tendo o impugnante sido notificado em Novembro de 2010 e tendo
apresentado a impugnação em Janeiro de 2011 esta se revela extemporânea”.
Contra este entendimento se insurge a recorrente alegando, entre o mais, o seguinte:
• Nulidade da decisão recorrida porquanto “Ao não se ter pronunciado sobre o pedido formulado
pelo processo de expropriação da parcela do prédio rústico inscrito sob o artigo 9723 da freguesia de
Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande a sentença ora recorrida padece de uma omissão de pronúncia
(ex vide artº 668º, n.º 1, alínea d), do C. P. Civil);
• Adequação do meio processual utilizado e tempestividade da impugnação.
Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e objecto do recurso, nos termos das disposições
constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as questões a apreciar e decidir são as de saber se
a sentença recorrida padece de:
• Nulidade por omissão de pronúncia;
• Erro de julgamento ao decidir pela intempestividade da impugnação judicial.
2.2. Da alegada nulidade por omissão de pronúncia
Como vimos, o recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia, nas
Conclusões 3ª e 4ª, mas sem qualquer razão, como passamos a demonstrar.
Constitui jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal que só haverá omissão de pronúncia
quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, a menos
que o seu conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe
incumbe o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de
a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras (cfr. o art. 660º, n.º 2, do CPC) (1).
No caso em apreço, alega a recorrente que “nada consta da sentença sobre o prédio inscrito sob
o artigo 9723 da freguesia de Vila Facaia” pelo que ao não se ter pronunciado sobre o pedido formulado no processo de expropriação da referida parcela “a sentença ora recorrida padece de omissão de
pronúncia”.
Ora, acontece que da leitura da decisão recorrida verifica-se que a mesma se centra na análise
da questão prévia da tempestividade da petição inicial de impugnação judicial. Neste sentido, tendo o
Mmº Juiz “a quo” concluído que estava em causa “uma eventual incorrecção das inscrições matriciais,
nomeadamente aquelas a que se refere o art. 130º, n.º 3, do CIMI”, o prazo de impugnação judicial é,
segundo o estatuído no n.º 3 do art. 134º do CPPT, de 30 dias.
E, nesta sequência, o Mmº Juiz concluiu pelo indeferimento liminar da impugnação judicial por
verificação da excepção de caducidade, solução que, precisamente, prejudica a análise das questões
de mérito.
No quadro apontado, estando nós perante um indeferimento liminar, restrito à análise da caducidade
da impugnação, a resolução desta questão nada tem que ver, ao contrário do alegado pelo recorrente,
com “o pedido formulado pelo processo de expropriação da parcela do prédio rústico inscrito sob o
artigo 9723 da freguesia de Vila Facaia”.
Temos, desta forma, que as questões suscitadas pelo impugnante foram devidamente apreciadas
e decididas pelo Tribunal recorrido, dentro dos limites do processualmente admissível, uma vez que,
havendo fundamento para a rejeição liminar da Impugnação judicial, o juiz não pode apreciar o mérito
da mesma, sob pena de excesso de pronúncia (2).
Assim sendo, improcede a alegada nulidade por omissão de pronúncia.
2.3. Do alegado erro de julgamento
2.3.1.O prazo de impugnação judicial é, em geral, de 90 dias, nos termos do disposto no n.º 1 do
art. 100º do CPPT, a contar dos factos elencados nas alíneas a) a f) do mesmo preceito.
No entanto, para além deste prazo geral, o CPPT consagra várias situações em que são fixados
prazos mais alargados (por exemplo, no caso da impugnação de actos de autoliquidação, art. 131º) e
prazos mais curtos, como acontece com a situação do art. 134º, n.º 3, do CPPT.
Refere este preceito que “As incorrecções nas inscrições matriciais dos valores patrimoniais podem ser objecto de impugnação judicial, no prazo de 30 dias, desde que o contribuinte tenha solicitado
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previamente a correcção da inscrição junto da entidade competente e esta se recuse ou não se pronuncie
no prazo de 90 dias a partir do pedido”.
No caso em apreço, o Mmº Juiz “a quo” ao qualificar e subsumir a situação dos autos numa questão de “incorrecção nas inscrições matriciais” concluiu pela intempestividade da impugnação judicial.
Em nossa óptica, porém, salvo o devido respeito, a questão não se reconduz à tida em conta na
solução legal recebida no n.º 3 do art. 134º do CPPT.
Vejamos.
A interpretação correcta do art. 134º do CPPT tem de ter em conta todo o preceito e não apenas
o teor do n.º 3.
Da análise do n.º 1 resulta que o legislador tem fundamentalmente em vista fixar os requisitos
da impugnação judicial de actos de fixação dos valores patrimoniais, podendo a impugnação assentar,
além da preterição de formalidades legais, no erro de facto ou de direito na fixação.
Por sua vez, no n.º 3, o legislador prevê a possibilidade de serem igualmente impugnáveis as
incorrecções nas inscrições matriciais dos valores patrimoniais.
Temos, desta forma, que a lei estabelece diferentes prazos para a impugnação judicial consoante se
esteja perante a invocação de um vício formal ou substancial respeitante a actos de fixação dos valores
patrimoniais ou perante incorrecções nas inscrições matriciais dos referidos valores.
No primeiro caso estamos perante a arguição de invalidades dos actos de fixação dos valores
patrimoniais e, no segundo, trata-se de arguição de irregularidades na inscrição matricial dos valores
patrimoniais alcançados.
Por sua vez, o art. 130º, n.º 3, do CIMI, refere que as reclamações de incorrecções nas inscrições
matriciais podem ter por base qualquer fundamento, nomeadamente os seguintes:
a) valor patrimonial tributário considerado desactualizado;
b) indevida inclusão do prédio na matriz;
c) erro na designação das pessoas e residências ou das inscrições constantes de quaisquer
elementos oficiais;
d) duplicação ou omissão dos prédios ou das respectivas parcelas;
e) não averbamento de isenção já concedida ou reconhecida;
f) alteração na composição dos prédios em resultado de divisão, anexação de outros confinantes,
rectificação de estremas ou arredondamento de propriedades;
g) alteração na composição dos prédios em resultado de divisão, anexação de outros confinantes,
rectificação de estremas ou arredondamento de propriedades;
h) não discriminação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos por nadares ou divisões
de utilização autónoma;
i) passagem do prédio ao regime de propriedade horizontal;
j) erro na representação topográfica, confrontações e características agrárias dos prédios rústicos;
k) erro nos mapas parcelares cometidos na divisão dos prédios referidos na alínea anterior;
l) erro na actualização dos valores patrimoniais tributários;
m) erro na determinação das áreas de prédios rústicos ou urbanos, desde que as diferenças entre
as áreas apuradas pelo perito avaliador e a contestada sejam superiores a 10% e 5%, respectivamente.
Da interpretação conjugada dos arts. 134º, n.º 3, do CPPT e 130º, n.º 3, do CIMI, resulta um
alargamento quanto aos fundamentos do pedido de correcção nas inscrições matriciais que podem ter
por base quaisquer erros materiais que afectam a veracidade de características previamente definidas
e demais dados respeitantes aos imóveis a inscrever nas respectivas matrizes.
Ora, aplicando o exposto ao caso em análise verifica-se que não estamos perante uma situação de
mero erro material com repercussão na veracidade da inscrições matricial, como é exigido pela análise
conjugada dos preceitos constantes dos arts. n.º 3 do art. 134º do CPPT e 130º, n.º 3, do CIMI.
Da leitura da Petição inicial resulta que estamos perante uma questão jurídica que é prévia e que
diz respeito à qualificação jurídica dos factos tributários. Dito por outras palavras, no caso, a inscrição
matricial pressupõe a resolução da questão prévia da qualificação da natureza jurídica das parcelas em
causa, quanto a saber se devem ser qualificadas como terrenos rústicos ou terrenos para construção,
em conformidade com a lei aplicável.
Resulta da Petição inicial que a recorrente, tendo adquirido por expropriação amigável duas parcelas de terreno, requereu a sua inscrição como prédios rústicos, na respectiva matriz predial rústica.
A fundamentar o seu pedido a recorrente invocou o facto de tais parcelas terem resultado de operações
de destaque de uma parcela mãe que se encontra inscrita na matriz predial rústica. Por outro lado, indo
as referidas parcelas integrar-se no objecto da concessão de exploração e gestão do sistema multimunicipal de água e de saneamento da Raia, Zêzere e Nabão, de que a recorrente é titular, com base num
contrato de concessão celebrado com o Estado, as mesmas passam a fazer parte do domínio público,
caindo na excepção prevista no n.º 3 do art. 6º do CIMI.
Em sentido oposto, defende a Chefe de Repartição de Finanças que se trata de prédios urbanos,
a inscrever na respectiva matriz predial urbana.
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Em face do exposto, afigura-se que está em causa aferir da desconformidade do indeferimento
com o ordenamento jurídico, em especial, com o sentido e alcance dos arts. 3º a 6º do CIMI, e não a
invocação de um mero erro material.
A resposta já seria diferente se, por exemplo, as parcelas tivessem sido qualificadas como prédios
rústicos, mas erradamente tivessem sido inscritas na matriz como prédios urbanos. Pois, neste caso,
a situação subsumir-se-ia, sem dúvida, na hipótese do n.º 3 do art. 134º do CPPT, por consubstanciar
mera irregularidade ou erro material.
Mas esta não é a situação do caso dos autos.
A recorrente não alega a existência de um mero erro material, mas sim um vício substancial,
quanto à qualificação jurídica das parcelas, em resultado de eventual errónea interpretação e aplicação
da lei, em especial dos arts. 3º a 6º do CIMI (3).
Assim sendo, o meio processual adequado para fazer valer o direito da recorrente não é a impugnação judicial prevista no art. 134º, n.º 3, do CPPT, motivo por que o despacho recorrido não pode
manter-se, bem como a sua fundamentação.
2.3.2.Questão diferente é a colocada pelo Ministério Público, no seu douto Parecer, no sentido de
que o meio processual adequado será acção administrativa especial.
E, de facto, assim é.
O art. 97º do CPPT, que enuncia no seu n.º 1 uma série de situações para as quais a impugnação
judicial será o meio processual adequado, estabelece, no seu n.º 2, que “O recurso contencioso” (hoje
acção administrativa especial) “dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a
apreciação da legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária (…), é regulado
pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos”.
Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA pondera que “[d]este 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. 78º da LGT, o meio adequado é o processo de impugnação”.
No entanto, o mesmo Autor, adverte que tal não significa que a acção administrativa especial seja
sempre o meio processual adequado para atacar um acto administrativo que não comporta a apreciação
da legalidade de um acto de liquidação, pois como bem salienta se assim fosse não se compreenderia
“(…) o uso da expressão «impugnação» para referenciar o meio processual para impugnar actos que não
comportem essa apreciação, como é o caso dos actos de fixação da matéria colectável, de agravamento
à colecta, de fixação de valores patrimoniais, de providências cautelares adoptadas pela administração
tributária [alíneas b), e), f) e g) deste artigo].
“Assim”, conclui o Autor, “nos casos em que o próprio art. 97º do CPPT, que é a norma que contém
o elenco global dos meios processuais tributários, utiliza a expressão «impugnação» para referenciar
o meio processual adequado será de concluir que, mesmo que os actos impugnados não comportem
a apreciação da legalidade de actos de liquidação, será de empregar o processo de impugnação e, nos
casos em que não se refere especialmente o processo de impugnação como meio adequado e o acto não
comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação, será de utilizar a acção administrativa
especial”.
Aplicando o mencionado critério ao caso em apreço, verifica-se, como conclui o Ministério
Público, que o caso dos autos, recorde-se, respeita à impugnação judicial do despacho do órgão da
administração fiscal, que indefere a inscrição de duas parcelas de terreno na matriz predial rústica, por
considerar tratar-se de prédios urbanos. A situação não se enquadra, pois, em nenhuma daquelas para as
quais o art. 97º, n.º 1, do CPPT, prevê a impugnação judicial, e, porque não está em causa a apreciação
da legalidade do acto de liquidação, o meio processual adequado é a acção administrativa especial,
regulada nos arts. 46º ss. do CPTA.
Havendo erro na forma do processo haverá que ponderar da possibilidade da convolação, nos
termos do disposto nos arts.98º, n.º 4, do CPPT e 97º, n.º 3, da LGT, da presente impugnação judicial
em acção administrativa especial, que está dependente da verificação de dois pressupostos, a saber:
a) Que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma processual,
neste caso, a acção administrativa especial;
b) Que o pedido formulado seja compaginável com a forma de processo adequado, pressuposto.
No que respeita à tempestividade, devendo, nos termos do art.58º, n.º 1, do CPTA, a acção ser
intentada no prazo de 3 meses, resulta da factualidade apurada que a Petição inicial é tempestiva.
Com efeito, daí resulta que o impugnante foi notificado da decisão do órgão da Administração Fiscal,
que indeferiu o pedido da recorrente em 3/11/2010 e que esta, por sua vez, apresentou a impugnação
judicial em 27/1/2011.
Por outro lado, quanto ao segundo requisito, como bem refere o Ministério Público, no seu douto
Parecer, a causa de pedir e o pedido afiguram-se compatíveis com a acção administrativa especial.
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Em face do exposto, deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida, e,
convolando-se os autos em acção administrativa especial, devem os mesmos baixar à 1ª instância a fim
de se seguir os seus regulares trâmites nessa forma processual, no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Castelo Branco, para onde devem ser oportunamente remetidos.
III- DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida,
e, convolando-se os autos em acção administrativa especial, devem os mesmos baixar à 1ª instância a
fim de se seguir os seus regulares trâmites nessa forma processual.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos do STA: de 25 de Janeiro de 2012, processo n.º 802/2011; de 8 de Fevereiro
de 2012, processo n.º 937/2011; e de 16711/2011, processo n.º 584/2011.
(2) Cfr. o Acórdão do STA de 30 de Outubro de 2010, recurso n.º 199/2010.
(3) Sobre a noção de invalidade do acto administrativo, cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA E OUTROS, Código de
Procedimento Administrativo, 2.ª ed., Almedina, 1997, pp. 637 e 656.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Caducidade do direito à liquidação. Impostos de obrigação única. Citação edital.
Sumário:
Estando em causa a caducidade do direito à liquidação adicional do IVA, referente
ao quatro último trimestre do ano de 1991, no que respeita aos pressupostos para
efectuar validamente a notificação edital, não há que aplicar as normas do CPC,
nomeadamente o artigo 244.º, pois que o CPT tinha uma norma especifica que
regulava a matéria, o artigo 276.º n.º 2.
Processo n.º 871/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Maria da Conceição dos Santos Martins.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
1 – RELATÓRIO
Maria da Conceição dos Santos Martins, contribuinte n.º ……………….., residente em
…………………, ……………… Coimbra, deduziu impugnação judicial relativa a uma liquidação adicional de IVA, do ano fiscal de 1991 e respectivos juros compensatórios, no valor global de
Esc. 8.306.126$00.
Alicerçou a sua impugnação na caducidade do direito de liquidação do tributo (alegando que, só
na data em que foi citada para a execução fiscal, teve conhecimento da liquidação ora impugnada).
Por sentença de 17 de Fevereiro de 2010, o TAF de Coimbra julgou procedente a impugnação,
anulando a liquidação adicional de IVA em causa. Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente
recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
1 — Na impugnação está em causa a eventual caducidade da liquidação do IVA dos quatro
trimestres do ano de 1991, efectuada em 1996 na sequência de acção inspectiva levada a cabo nesse
mesmo ano;
2 — Após a remessa de notificação postal sob registo com AR para o domicílio fiscal, devolvida
com a anotação de que “retirou da morada indicada”, a AT tentou efectuar a notificação pessoal tendo
sido informada, e certificando nos autos, que a destinatária da comunicação se ausentara da sede do
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estabelecimento que explorava e da sua residência habitual sem deixar morada e por tempo indefinido
e, só depois disso, em 20-11-1996, procedeu à afixação da notificação edital;
3 — A AT deu, assim, cumprimento ao disposto nos artigos 65º, 70º 276º CPT;
4 — A douta sentença dividiu a questão em duas partes:
a) — quanto aos 3 primeiros trimestres de 1991, entendeu ser-lhe aplicável o artigo 33º do CPT,
“dizendo o Direito” aplicável atribuindo-lhe conteúdo idêntico ao que constava no art. 88º CIVA, mas
concluindo incoerentemente que o prazo de caducidade expirara em 15-5-1996, 15-8-1996 e 15-11-1996
(antes, portanto, da notificação edital);
b) — quanto ao último trimestre de 1991, entendeu que, não obstante o prazo de caducidade ter
expirado (em 15-2-1997) depois da notificação edital (que considera efectuada em 20-11-1996), a
liquidação terá caducado por ilegalidade do Edital, por preterição formal resultante do incumprimento
da parte final do n.º 1 do art. 244º CPC.
5 — Quanto à primeira parte da douta sentença, o Direito “dito” na própria sentença impunha a
conclusão de que a prazo de caducidade expirava no final do 5º ano seguinte ao termo daquele em que
se verificou a exigibilidade, isto é, em 1-1-1997.
6 — Pelo que, tendo decidido contraditoriamente, a douta sentença deve corrigir o lapso cometido,
sendo caso disso ou revogada nessa parte.
7 — Quanto à referida segunda parte da douta sentença, entendeu o Tribunal que não havendo
norma no CPT que regule exaustivamente a notificação por via postal se deveria aplicar subsidiariamente
o art. 244º CPC, em cuja parte final do n.º 1 do artigo se exige que a AT se assegure, previamente ao
Edital, que o paradeiro do notificando é desconhecido devendo, para isso, consultar qualquer entidade
pública, nomeadamente a PSP, a Segurança Social, etc., em termos idênticos ao que a lei actualmente
dispõe;
8 — A AT não consultou nenhuma dessas entidades públicas porque a norma de direito privado em
causa não tem aplicação aos autos, existe norma especial no CPT (art. 276º) que regula essa matéria e
não impõe tal formalidade e, ao contrário, a AT fez mais diligências do que as exigidas na lei tributária,
pelo que não deve ser criticada por isso;
9 — Na verdade, a AT é uma das “entidades” a que a lei se refere que podem ser consultadas
com vista a fornecer, a outros exequentes, os dados constantes do “cadastro” contendo o registo do
“domicílio fiscal”;
10 — Pelo que não faz sentido que o legislador obrigasse a DCCI a consultar outras entidades
quando é ela a própria exequente e detentora da informação acerca dos domicílios;
11 — Além disso, a norma do artigo 276º CPT, para além de ser especial em relação ao CPC,
prevê especificamente a tramitação em caso de notificação edital, ao contrário do artigo 244º CPC que
se refere mais directamente às citações;
12 — Pelo que a douta sentença errou na selecção da norma a aplicar ao caso concreto, fazendo
errada aplicação subsidiária do CPC;
13 — A liquidação não caducou, pelo menos nesta parte;
14 — A impugnação foi apresentada intempestivamente, quanto ao último trimestre de 1991.
Nestes termos e com o douto suprimento de Vas Exas, deve a sentença recorrida ser corrigida
em parte e revogada e substituída, na parte restante, por douto acórdão que absolva a FP da instância, por caducidade do direito de impugnar quanto ao 4º trimestre de 1991, ou, subsidiariamente,
seja ordenada a baixa à 1ª instância para conhecimento das restantes questões invocadas, assim
se fazendo a habitual
JUSTIÇA
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se afirmando que concorda com o propugnado no recurso interposto
pela Fazenda Pública.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1 - A impugnante Maria da Conceição dos Santos Martins, no ano fiscal de 1991, exerceu, na qualidade de empresária em nome individual, a actividade de snack-bar, pela qual se encontrava tributada
em sede de imposto de IVA, no regime normal de periodicidade trimestral, e cuja sede se situava na
Estrada ………………, Ed. ……………., bloco …., Loja ….., ……….. Coimbra;
2 - Em Outubro de 1996, a ora impugnante foi objecto de fiscalização para efeitos de imposto de
IVA, da qual resultou a liquidação oficiosa ora impugnada, no valor global de Esc. 8.306.126$00, que
se reporta à soma de valores em dívida referentes a vários períodos do ano de 1991, assim divididos:
1.º trimestre: Esc. 1.088.514$00;
2.º trimestre: Esc. 1.378.889$00;
3.º trimestre: Esc. 3.124.357$00;
4.º trimestre: Esc. 2.716.366$00.
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3 - O pagamento voluntário da liquidação global, referida no parágrafo antecedente, teria que ser
realizado até ao final do mês de Janeiro de 1997.
4 - Não tendo o pagamento, referido em 4.2.3., ocorrido voluntariamente, foi instaurada, na
2ª Repartição de Finanças de Coimbra, a competente execução fiscal para cobrança coerciva da quantia
em dívida.
5 - Em 06/11/1997 a ora impugnante deduziu tempestivamente oposição à execução fiscal, para
a qual foi citada pessoalmente, em data não apurada, mas provavelmente em 06/10/1997, tendo apresentado em 06/01/1998 a presente impugnação.
6 - Para notificação da liquidação, id. em 4.2.1., foi expedida, em 27/11/1996, uma carta registada,
com aviso de recepção, para a sede da ora impugnante, a qual foi devolvida com a seguinte informação:
“retirou da morada indicada”.
7 - Para notificação da liquidação, id. em 4.2.1., em 20/11/1996, a Administração Fiscal deslocou-se
à sede da ora impugnante, não lhe tendo sido possível notificar pessoalmente a impugnante, em virtude
desta já não exercer no local a sua actividade, estando o estabelecimento comercial a ser explorado,
naquela data, por Mário Florido Miranda.
8 - Para notificação da liquidação, id. em 4.2.1., em 20/11/1996, a Administração Fiscal deslocou-se ao local da residência da ora impugnante, sito no lugar da ……………., ……………., tendo sido
informada por moradores do prédio da impugnante, que esta, há cerca de um mês, não era vista no
local, desconhecendo-se a sua morada actual.
9 - Em 20/11/1996, foram afixados editais, nos locais próprios, destinados a notificar a ora impugnante, da liquidação referida em 4.2.1.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Coimbra, julgou procedente a impugnação por entender que:
“Maria da Conceição dos Santos Martins, contribuinte n.º …………….., residente em
………………….., ……… Coimbra, veio deduzir impugnação judicial relativa a uma liquidação
adicional de IVA, do ano fiscal de 1991 e respectivos juros compensatórios, no valor global de
Esc. 8.306.126$00.
Alicerçou a sua impugnação na caducidade do direito de liquidação do tributo (alegando que, só
na data em que foi citada para a execução fiscal, teve conhecimento da liquidação ora impugnada).
Conclui, requerendo a anulação da liquidação.
(…)
4.1.
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, exceptuadas
aquelas cuja decisão fique prejudicada pela solução dada a outras, sem prejuízo de a lei impor ou
permitir o conhecimento oficioso de outras: artigo 660.º, n.º 2 do CPC, “ex vi” do artigo 2.º, alínea e)
do CPPT.
Nos presentes autos cumpre apenas conhecer da excepção da Caducidade do Direito de Liquidação
de IVA, referente aos vários períodos do ano de 1991.
(…)
O DIREITO
Os presentes autos de impugnação foram instaurados em 06/01/1998 e são relativos a tributos
referentes ao ano de 1991, pelo que, ao caso são aplicáveis o novo CPPT (artigo 12.º da Lei n.º 15/2001
de 05/06 - sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados ao abrigo do disposto no CPT) e o
CPT, uma vez que a Lei Geral Tributária (artigo 6.º do DL 398/98 de 17 de Dezembro, que a aprovou),
apenas se aplica aos factos tributários ocorridos a partir de 01/01/1999.
Dispõe o artigo 99.º do CPPT (como dispunha o artigo 120.º do anterior CPT) que, a liquidação,
realizada para além dos prazos legalmente estipulados, se traduz numa ilegalidade, pelo que constitui
fundamento de impugnação.
Para tal, importa ter presente que, a liquidação unitária de IVA, aqui em causa, é relativa a vários
trimestres do ano de 1991.
Dispõe o artigo 33º do CPT (aplicável no caso sub judice, conforme supra exposto) que, o direito
à liquidação caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
Ora, o facto tributário, nos presentes autos, terá que ser apurado relativamente a cada um dos
períodos trimestrais, cujo imposto se encontra em falta, conforme dispunham os artigos 26.º, n.º 1, 28.º,
n.º 1, alínea c) e 40.º, n.º 1 e n.º 2 todos do CIVA (vide ainda os artigos 7.º e 8.º do CIVA).
De facto, de acordo com as disposições, supra citadas, os contribuintes, enquadrados no regime
de periodicidade trimestral para efeitos de IVA, como é o caso da ora impugnante, encontravam-se
obrigados a enviar trimensalmente até ao dia 15 do segundo mês seguinte a cada trimestre do ano civil,
o montante do imposto devido, juntamente com as respectivas declarações.
Ora, da conjugação de todos os preceitos supra referenciados, resulta que, os impostos parcelares
em falta, relativos à liquidação, ora em crise, deveriam ter sido remetidos à Administração Fiscal, pela
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ora impugnante, em conjunto com as respectivas declarações, até aos dias 15 dos meses de Maio, Agosto
e Novembro de 1991 (respectivamente imposto relativo ao 1.º, 2.º e 3.º trimestre de 1991) e até ao dia
15 do mês de Fevereiro de 1992 (imposto devido no 4.º trimestre de 1991).
Portanto, no caso sub judice, o prazo de caducidade dos tributos iniciou-se respectivamente em
15/05/1991, 15/08/1991 e 15/11/1991 e 15/02/1992, pelo que, se impunha que, as notificações das
liquidações, aqui em causa, fossem efectuadas, sucessivamente, até ao início das seguintes datas:
15/05/1996, 15/08/1996, 15/11/1996 e 15/02/1997.
Assim, tendo-se mostrado nos autos que, apenas em 20/11/1996, foi afixado edital, destinado a
notificar a ora impugnante da liquidação oficiosa, no valor global de Esc. 8.306.126$00, a qual se reporta
à soma dos valores em dívida referentes aos vários trimestres do ano de 1991 (e independentemente
desta notificação ser ou não eficaz), relativamente aos tributos em dívida referentes aos 1.º trimestre:
Esc. 1.088.514$00, 2.º trimestre: Esc. 1.378.889$00 e 3.º trimestre: Esc. 3.124.357$00 é evidente que
o prazo de 5 anos não foi cumprido, com a consequente procedência da invocada caducidade do direito
de liquidar.
Quanto ao tributo em dívida, referente ao 4.º trimestre do ano de 1991, no valor de Esc. 2.716.366$00:
O anterior artigo 65.º do CPT não previa exaustivamente, conforme o fazem os actuais artigos 38.º
e 39.º do CPPT, as várias vicissitudes que podem ocorrer, em caso de frustração da notificação, nomeadamente não existia a presunção da notificação do contribuinte, com o envio da segunda carta registada
com aviso de recepção para o seu domicílio fiscal.
Desta forma, frustrando-se a notificação por carta registada com aviso de recepção, de acordo
com o regime previsto no artigo 65.º do CPT, aplicavam-se subsidiariamente as normas referentes às
notificações do CPC (por remissão do artigo 2.º alínea 1) do CPT).
Ora, dispunha o CPC, na versão que lhe foi conferida pelo DL n.º 180/96 de 25/09 (aplicável à
data da notificação da liquidação em causa), com as necessárias adaptações ao processo tributário, que
“se, se frustrar a notificação por via postal, será a notificação efectuada mediante contacto pessoal do
funcionário judicial com o citando” (artigo 239.º do CPC).
Por sua vez, dispunha o artigo 244.º do CPC que, sendo impossível a citação, nos termos dos
artigos anteriores, por o citando se encontrar ausente em parte incerta, a secretaria diligenciará obter
informação sobre o último paradeiro ou domicílio conhecido junto de quaisquer entidades ou serviços
(...), só se passando à citação edital se não fosse possível obter quaisquer dados sobre o lugar em que
o citando se encontra (artigo 248.º do CPC).
Ora, conforme resulta dos factos dados como provados, a Administração Fiscal percorreu as várias
previsões legais, supra indicadas, mas não deu cumprimento ao disposto na parte final do artigo 244.º
do CPC, senão vejamos:
Foi tentada a notificação, por carta registada com aviso de recepção para o domicílio fiscal da
impugnante, a qual veio devolvida com a menção “retirou”. O funcionário das finanças, na tentativa de
notificar pessoalmente a impugnante deslocou-se à sede e local do funcionamento do snack-bar, tendo-se
deparado com a presença de outra pessoa, que lhe referiu ser o actual explorador do estabelecimento.
Após esta diligência infrutífera, deslocou-se o funcionário das finanças ao domicílio da impugnante, não tendo encontrado ninguém na morada da residência desta, mas, tendo sido informado pelos
vizinhos da impugnante que desconheciam o seu actual paradeiro.
Caberia agora, pois, à Administração diligenciar pela obtenção do último paradeiro ou residência
conhecida da ora impugnante junto de quaisquer entidades ou serviços, nomeadamente a PSP, os serviços eleitorais, a Segurança Social ou os Serviços de Identificação Civil e Criminal.
De facto, e parafraseando Abílio Neto (em Código de Processo Civil Anotado, Ediforum, 13.º Ed.ª,
Outubro de 1996), “a Lei não consente que se faça uso da citação edital com fundamento no facto de
o réu estar ausente em parte incerta se não depois de se admitir a segurança de que realmente não
é conhecido o paradeiro do citando, certeza essa que só pode adquirir-se após a frustração quer da
citação por correio (v.g. devolução da carta, com menção de o respectivo destinatário ser desconhecido), quer da citação por funcionário judicial quer depois de obtidas as informações referidas no
n.º 1 do artigo 244.º”.
A Administração Fiscal deveria pois ter esgotado todas as diligências legais destinadas a apurar
o paradeiro da impugnante, antes de proceder à sua citação edital, faltando-lhe cumprir o postulado na
parte final do citado artigo 244.º, n.º1 do CPC.
Efectivamente, a citação edital é uma formalidade que só pode ser utilizada em último recurso,
com a segurança absoluta de se terem realizado todas as diligências possíveis no sentido de se obter
informação sobre o paradeiro do citando, sob pena de a mesma não ser eficaz.
Pelo exposto, embora a notificação edital se tenha por efectuada no dia 20/11/1996 (artigo 250.º,
n.º 1, in fine do CPC), a mesma não pode ser considerada eficaz.
Em consequência, procede também nesta parte a impugnação, porquanto não se pode considerar
ter a impugnante sido regularmente notificada da liquidação no prazo de caducidade dos 5 anos.
A liquidação em causa deverá, pois, ser anulada.
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III - DECISÃO
6.
Em consequência do exposto, julgo procedente a impugnação e consequentemente determino a
anulação da liquidação.”
DECIDINDO NESTE STA:
Nos presentes autos, não obstante os termos algo imprecisos das conclusões de recurso, entendemos
que o objecto do recurso se cinge à verificação, ou não, da caducidade do direito à liquidação adicional
do IVA, referente ao quatro último trimestre do ano de 1991, devido pela impugnante ora recorrida, na
qualidade de empresária em nome individual, como recorre do pedido final do recurso.
Entendeu a sentença e não foi contraditado pela recorrente que os montantes do imposto em falta
deveriam ter sido remetidos à Administração Fiscal em conjunto com as respectivas declarações até
aos dias 15 dos meses de Maio, Agosto e Novembro de 1991, respectivamente o montante do imposto
relativo aos 1º, 2º e 3º trimestre de 1991 e até ao dia 15 de Fevereiro de 1992, o montante relativo ao
4º trimestre de 1991.
Aplicando o artº 33º do Código de Processo Tributário (CPT), a sentença entendeu que os prazos de
caducidade se iniciaram em 15/05/91, 15/08/91, 15/11/91 e 15/02/92 e que consequentemente as notificações
das liquidações deveriam ter sido efectuadas, até 15/05/96, 15/08/96, 15/11/96 e 15/02/97, respectivamente.
A Fazenda Pública ora recorrente, entendeu que relativamente aos três primeiros trimestres a sentença
se contradizia ao referir que o prazo de caducidade expirava no final do 5º ano seguinte ao termo daquele
em que se verificou a exigibilidade que seria 01/01/97, e não nas datas que a sentença referiu supra citadas.
Reconhecendo o lapso a meritíssima juíza por despacho de fls. 95 e 96 dos autos corrigiu o texto da sentença
alterando a citação do artº 33º do CPT, substituindo a parte do texto em que referia “(…) contados nos
impostos de obrigação única, a partir do termo daquele em que ocorreu o facto tributário (…)” para “(…)
contados nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu (…)”.
A Fazenda Pública notificada desta rectificação cfr. fls.97 dos autos nada disse.
Analisando: efectivamente, quanto aos primeiros três trimestres a sentença após a rectificação
referida mostra-se coerente, pois que estamos perante um imposto de obrigação única e nos termos do
n.º 1 do artº 33º do CPT, o direito à liquidação do imposto caduca, se a liquidação não for notificada
ao contribuinte no prazo de cinco anos, contados nos impostos de obrigação única, a partir da data em
que o facto tributário ocorreu e não a partir do termo do ano em que ocorreu o facto tributário, como
pretende a recorrente. Como bem considerou a decisão recorrida tendo sido considerada a citação
efectuada em 20/11/96, nesta data já havia ocorrido a caducidade do direito de liquidar os montantes
de imposto em causa, relativamente aos três primeiros trimestres do ano de 1991.
Quanto ao quarto trimestre de 1991, a sentença entendeu que se deviam aplicar as normas do CPC,
nomeadamente o artº 244º, mas sem razão. Concordamos com a recorrente, quando refere que o CPT
tinha uma norma especifica que regulava a matéria, o artº 276º o qual no seu n.º 2 dispõe que “- Sendo
desconhecida a residência, prestada a informação de que o interessado reside em parte incerta ou devolvida a carta ou postal com a nota de não encontrado, será solicitada, caso o chefe da repartição de
finanças assim o entender, confirmação das autoridades policiais ou municipais e efectuada a citação
ou notificação por meio de éditos, nos termos do disposto neste artigo”.
Temos então que o chefe de finanças podia solicitar informações às autoridades, mas, só se assim
o entendesse. No caso dos autos tendo sido efectuada a notificação edital em 20/11/96, a mesma foi
tempestiva pois o prazo de caducidade só terminava em 15/02/97.
Assim, deve ser julgado procedente o recurso, e revogada a sentença recorrida no que respeita ao
decidido quanto ao quarto trimestre de 1991, julgando-se improcedente a impugnação nesta parte.
4-DECISÃO
Pelo exposto, acordam os juízes deste STA em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
em - conceder provimento ao presente recurso e revogar a sentença recorrida na parte em que vinha
questionada julgando, neste segmento, improcedente a impugnação.
Sem Custas.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Lino Ribeiro — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Dispensa de pagamento prévio. Notificação para pagamento da taxa
de justiça.

3781
Sumário:
I — As partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça,
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão
que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o
seu pagamento no prazo de 10 dias (n.º 2 do artigo 15.º do RCP, aditado pela Lei
n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro).
II — Esta regra aplica-se aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei
n.º 7/2012, como também a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do
artigo 8.º).
III — O n.º 9 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, não obsta à aplicação daquela regra aos
processos pendentes, pois que se trata de norma que apenas se destina a obviar
a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012
dele deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta
Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de
imediato da taxa de justiça.
Processo n.º 907/12-30.
Recorrente: Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Ricardo Miguel Araújo de Sousa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira recorre da decisão que, proferida no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, confirmou a correcção da notificação que a tal entidade foi
operada em ordem ao pagamento da taxa de justiça devida nos respectivos autos.
Com efeito, com a sentença proferida no processo de recurso judicial da decisão do Director-Geral
da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso à informação bancária de Ricardo Manuel
Araújo de Sousa, foi aquele notificado oficiosamente pela Secretaria do TAF de Braga para proceder,
em 10 dias, ao pagamento da taxa de justiça devida.
E na sequência do pedido de esclarecimento efectuado pela entidade Recorrente sobre «a responsabilidade que se pretende fazer recair sobre» ele, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga
confirmou (cfr. despacho de fls. 121/122) a correcção da notificação assim efectuada.
1.2. Inconformado com essa decisão o Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira dela
interpõe o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado com o requerimento
de interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
A) O presente recurso jurisdicional visa a interpretação e aplicação do art. 15º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais, na redacção conferida pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, tendo em
conta o disposto no art. 8º, n.º 9 da referida Lei, constante do despacho que determinou ser devida taxa
de justiça pela oposição apresentada, em 23/02/2012, pela Entidade Recorrente, nos termos e para os
efeitos do art. 146º-B, n.º 4 e 5 do CPPT.
B) O despacho questionado considerou que do exposto “resulta que a sentença transitou em julgado
em data posterior à entrada em vigor da Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, ou seja, a 23/03/2012. Pelo
que, o acto de contagem obedece às regras do Regulamento das Custas Processuais na redacção dada
pela referida Lei, relevando para o efeito o facto do trânsito em julgado ocorrer em data posterior à
entrada em vigor da referida Lei, cfr. n.º 2 do art. 8º. Acresce que as partes que beneficiassem da dispensa do pagamento prévio, mantêm a dispensa mesmo que a nova redacção dada ao RCP preconize
solução diferente, ocorrendo, nestes casos o pagamento a final - art. 8º, n.º 9”.
C) Tal interpretação não tem o mínimo de correspondência verbal, e como tal, é ilegal, nos termos
do estatuído no art. 9, n.º 2 do Código Civil.
D) Está em causa saber se o art. 15º, n.º 2 do RCP, com a redacção da Lei 7/2012, é aplicável aos
processos pendentes, ou não, bem como o âmbito de aplicação do n.º 9 do seu art. 8º, que dispõe sobre
a aplicação no tempo das alterações que introduziu.
E) Os presentes autos deram entrada no TAF do Porto antes de 21/02/2012, sendo-lhes aplicável,
por essa razão, o regime de custas processuais aprovado pelo DL 34/2008, de 26 de Fevereiro, com as
alterações introduzidas pelo DL 52/2011, de 13 de Abril (Regulamento das Custas processuais/RCP).
F) O Recorrente deverá estar assim dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a), do art. 15º do RCP, na redacção dada pelo DL 52/2011, de 13 de Abril.
G) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos

3782
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso processual, isto, sem prejuízo de a
parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde a taxa de
justiça se inclui - cfr. art. 447º, n.º 1 do CPC e art. 3º, n.º 1 do RCP) que sejam da sua responsabilidade.
H) A introdução do n.º 2, do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
I) A Lei 7/2012 salvaguardou, no n.º 9 do art. 8º, o regime anterior constante da Lei 52/2011 de 13
de Abril, aos processos que se encontrem pendentes, mantendo, para as partes que estavam dispensadas
do pagamento prévio da taxa de justiça, a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas
anteriores, que prevêem o pagamento por essas entidades da taxa de justiça a final.
J) A cláusula de salvaguarda constante do n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012, não permite entender-se
que as entidades que estavam dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça e que permanecem
dispensadas com a referida lei, passem a estar obrigadas ao pagamento prévio da taxa de justiça no prazo
fixado na notificação efectuada pela Secretaria do Tribunal, como se entendeu no despacho recorrido.
Circunscrever o seu campo de aplicação aos processos pendentes em que deixou de existir dispensa de
pagamento prévio de taxa de justiça, ao contrário do entendimento sufragado no despacho recorrido.
L) Com efeito, o n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012 tem como destinatários, os processos pendentes
que, nos termos da lei, estavam dispensados de pagamento prévio da taxa de justiça, estabelecendo
que se mantém a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, quer para os casos que estavam
dispensados do seu pagamento no domínio da legislação anterior, quer para os processos em que,
com a nova redacção do RCP, deixaram de estar dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça.
M) É este, salvo melhor, o sentido e alcance da parte final da norma do n.º 9 do art. 8º - “ainda
que a aplicação da redacção que é dada ao regulamento das custas processuais pela presente lei determinasse solução diferente”.
N) O n.º 2 do art. 15º do RCP, aplica-se aos processos iniciados após a entrada em vigor da
Lei 7/2012, em que as partes estão dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, introduzido
um novo regime de notificação e pagamento de taxa de justiça, bem como,
O) Aplica-se aos processos pendentes, nos termos do n.º 1, do art. 8º da Lei 7/2012, sem prejuízo,
designadamente, da citada norma de salvaguarda do seu n.º 9.
P) Donde que a introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012, de um novo regime de
notificação e pagamento de taxa de justiça para as entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa
de justiça, não permita, ao contrário do preconizado no despacho recorrido, a sua aplicação nos processos pendentes, como é o caso dos presentes autos, ou seja, em que as partes continuam dispensadas
do pagamento prévio da taxa de justiça.
Q) Tal significaria um entorse na interpretação da norma de salvaguarda constante do n.º 9 do
art. 8º da Lei 7/2012, que conduziria a um esvaziamento do respectivo conteúdo e a um desvio da sua
finalidade.
R) A não ser assim, que efeito útil tem estabelecer-se no n.º 9 do art. 8º que mantém-se a dispensa
de pagamento prévio da taxa de justiça para os processos pendentes à data da entrada em vigor da
Lei 7/2012, de 13/02, e simultaneamente estabelecer-se o prazo de 10 dias para pagamento da taxa de
justiça devida, com a notificação da sentença da 1ª instância?
S) Por outro lado, como compaginar tal interpretação do n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012 com o
disposto no n.º 10 do art. 8º, designadamente a 2ª parte, em que se determina que nos processos que
anteriormente estavam obrigados ao pagamento prévio da taxa de justiça devida, mas que com a
Lei 7/2012, passaram a estar dispensados do pagamento prévio da mesma, a dispensa de pagamento
prévio apenas se aplica à segunda prestação que ainda não tiver sido paga.
T) Decorre de todo o exposto, que a Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma salvaguarda
para as entidades que se encontram dispensadas de pagamento prévio da taxa de justiça nos termos
do regime do RCP anterior à sua entrada em vigor, como é o caso do Recorrente, mantendo a solução
preconizada no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento por essas entidades da taxa de justiça a final.
Termina pedindo a procedência do recurso e que, em consequência, seja revogado o douto despacho
recorrido, e substituído por outro que determine sem efeito a notificação para pagamento da taxa de
justiça inicial, tendo em conta o regime de salvaguarda estabelecido no n.º 9 do art. 8º do RCP.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Recurso interposto pela A.T.A. (fls. 125 e ss.), admitido após decisão proferida em reclamação:
Está em causa a aplicação ao presente processo, que deu entrada a 17-2-2012 do disposto no art. 15º
n.º 2 do Regulamento de Custas Judiciais, na redacção dada pela Lei n.º 7/12, de 13/2, segundo a qual
“as partes dispensadas do prévio pagamento de taxa de justiça, independentemente de condenação a
final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal, ainda que suscetível de recurso,
para efetuar o seu pagamento no prazo de 10 dias”.
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Nos termos resultantes do previsto no art. 9º desta Lei, a mesma entrou em vigor a 29-3-2012,
sendo aplicável aos processos desde então iniciados e aos actos praticados nos processos pendentes.
Segundo a norma constante do n.º 9 do seu art. 8º, tendo ocorrido dispensa do prévio pagamento
da taxa de justiça, a mesma mantém-se, sendo o pagamento efectuado “apenas a final”.
Nesse sentido se pronuncia o parecer da P.G.R. n.º 40/11, publicado no D.R. II. S. de 12/6/12,
p. 21078 e ss., o qual, procurando perscrutar qual foi a intenção do legislador, refere a dado passo ter-se
“visado obter, com um maior grau de eficácia, o pagamento das taxas de justiça devidas pela máquina
judiciária”.
Mais parece que com esse inciso se quis significar ter de se proceder ao pagamento previsto no dito
art. 15º n.º 2, aquando da decisão que julgue a acção, algum dos seus incidentes ou recursos - art. 446º
nºs. 1 e 2 do C.P.C., subsidiariamente aplicável.
E com base nesse entendimento, torna-se até irrelevante que, ao contrário do que consta no despacho recorrido, aquela decisão não tenha transitado em julgado, pois da mesma foi ainda interposto
recurso (fls. 43 e ss.), o qual se encontra pendente no T.C.A. Norte (fls. 191 e ss.).
Aliás, a A.T.A. estava dispensada daquele pagamento quando apresentou a 5/3/12 a oposição
constante dos autos (fls. 270 e ss.), pelo que não é caso de aplicar o disposto na parte final do dito n.º 9
do art. 8º - esta disposição seria aplicável, por exemplo, a uma oposição que tivesse sido apresentada no
recurso judicial interposto por Ricardo Miguel Araújo de Sousa em data posterior à da referida entrada
em vigor da alteração introduzida pela referida Lei n.º 7/2012.
Mas já parece não o ser no caso dos autos, em que veio a ser proferida decisão sobre o mesmo a
11/6/12 (fls. 111).
Concluindo, parece ser de julgar o recurso improcedente e de confirmar o decidido.»
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. No despacho recorrido foram referidas as seguintes circunstâncias processuais com relevo para
a decisão a proferir:
«Os presentes autos foram instaurados a 17.02.2012, cfr. fls. 40.
A sentença foi proferida a 11.06.2012, com trânsito em julgado a 29/6/2012, cfr. fls. 131 a 155.
Com a notificação da sentença, foi a Fazenda Pública notificada para no prazo de 10 dias, efectuar
o pagamento da taxa de justiça devida, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 15º do RCP (redacção
dada pela Lei nº7/2012, de 13.02), cfr. fls. 158».
3.1. Na sequência da decisão do Director-Geral da Autoridade Administrativa e Aduaneira que
autorizou o acesso administrativo à informação bancária de um contribuinte, este recorreu judicialmente
dessa decisão para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal, ao abrigo do disposto no art. 146º-B do
CPPT, sendo que esse recurso foi julgado parcialmente procedente, tendo aquela decisão sido anulada
no que respeita aos anos de 2005 e 2006 e mantida quanto aos anos de 2007 e 2008.
Em consequência, o Juiz do TAF de Braga, que fixou o valor da acção em € 30.000,01, condenou
ambas as partes nas custas, na proporção do decaimento, que fixou em 1/2 para cada uma.
Com a notificação da sentença, a Secretaria do TAF de Braga notificou também a entidade recorrida
(ora recorrente) para, em dez dias, proceder ao pagamento da taxa de justiça, ao abrigo do disposto no
art. 15º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais (RCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008,
de 26/2, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 7/2012, de 13/2.
Esta entidade discordou dessa notificação e veio aos autos pedir ao Juiz do TAF de Braga que se
digne «clarificar a responsabilidade que se pretende fazer recair sobre» ela.
O Mmo. Juiz proferiu então despacho no qual confirma a legalidade da notificação, fundamentando-se em que:
— uma vez que a sentença transitou em julgado em data posterior à entrada em vigor da Lei
n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, ou seja, a 23/3/2012 (cfr. n.º 2 do respectivo art. 8º), o acto de contagem
deve obedecer às regras constantes desta nova redacção;
— nos termos do disposto no n.º 9 do art. 8º do RCP, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 17/2012, de 13 de Fevereiro, as partes que beneficiavam de dispensa do pagamento prévio da taxa
de justiça mantêm a dispensa, mesmo que a nova redacção dada ao RCP preconize solução diferente,
ocorrendo, nestes casos, o pagamento a final;
— no caso, mantém-se a dispensa de prévio pagamento da taxa de justiça de que gozava a Fazenda
Pública, não consagrando a lei, a este propósito, uma solução diferente, motivo por que é aplicável o
regime previsto na nova redacção da RCP;
— o n.º 2 do art. 15º do RCP estabelece que as partes dispensadas do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão da causa
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de dez dias, motivo
por que bem andou a Secretaria ao efectuar tal notificação.
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3.2. É desse despacho que vem interposto o presente recurso, sustentando o recorrente, em síntese,
que não tem que proceder ao pagamento da taxa de justiça neste momento e que a decisão recorrida,
que entendeu diversamente, viola o disposto no n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2.
Isto porque o disposto no n.º 2 do art. 15º do RCP, introduzido pela Lei n.º 7/2012, não pode ser
aplicado aos processos pendentes à data em que entrou em vigor esta Lei, mas apenas aos que se iniciaram depois dessa data, como resulta da cláusula de salvaguarda ínsita no n.º 9 do art. 8º da mesma
Lei, motivo por que, relativamente àqueles processos (i.é, aos pendentes na data em que entrou em
vigor a Lei n.º 7/2012), o pagamento da taxa de justiça apenas pode ser exigido a final (solução da lei
anterior) e já não no prazo de dez dias após a notificação da sentença (solução da lei nova).
Ou seja, o recorrente não sustenta que não deva, eventualmente, proceder ao pagamento da taxa
de justiça; sustenta, isso sim, que esse pagamento não lhe pode ser exigido neste momento (em que é
notificado da sentença), mas apenas a final. Questiona, pois, a oportunidade em que tal pagamento lhe
está a ser exigido.
4. Importa esclarecer que a questão suscitada nos autos não se enquadra no art. 31º do RCP, nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 6, que define as regras da alçada e limita
o recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da conta a valores superiores a 50 UC.
Na verdade, e como se deixou dito no despacho de fls. 184/185 [proferido pelo aqui relator, em
sede de reclamação apresentada, nos termos do disposto no art. 688º do CPC, contra o posterior despacho do sr. Juiz do TAF de Braga, que não admitira o presente recurso, por entender que tendo o ora
recorrente interposto, também, recurso jurisdicional da sentença proferida (recurso apresentado em
25/6/2012 — cfr. fls. 172 dos autos) era nesse mesmo recurso que devia ter sido apresentado o pedido
de reforma/aclaração da decisão quanto a custas — cfr. artigo 669º, n.º 3 do CPC, ex vi artigo 2º do
CPPT] não foi apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação ou correcção de
qualquer erro material de que a mesma padecesse. E apesar de a notificação ao Director-Geral da
Autoridade Administrativa e Aduaneira, ora recorrente, para pagamento da taxa de justiça ter sido
realizada oficiosamente pela Secretaria Judicial em simultâneo com a notificação da sentença, o que
está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado
por essa entidade a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse pagamento,
julgou ser o mesmo devido.
Nesse momento, não tinha sequer ainda sido efectuada a conta definitiva, pois a sentença ainda não
transitara (certamente por lapso, o despacho recorrido considera que a sentença, proferida a 11/6/2012,
transitou em julgado a 29/6/2012, quando é certo, como aponta o MP, que da mesma sentença foi interposto recurso (fls. 43 e ss.) que se encontra pendente no TCA Norte (cfr. fls. 191 e ss.) e, nos termos
do disposto no art. 29º, n.º 1, do RCP, a conta é elaborada (pela secretaria do tribunal de 1ª instância e
em dez dias) após o trânsito em julgado da decisão final e, nos termos do n.º 1 do art. 30º do mesmo
Regulamento, «de harmonia com o julgado em última instância».
Não se está, portanto, perante situação que integre uma reclamação da conta — como se disse,
a conta definitiva ainda nem sequer foi elaborada —, mas perante uma reclamação judicial de acto da
secretaria, ao abrigo do disposto no n.º 5 do art. 161º do Código de Processo Civil (CPC), norma legal
que dispõe: «Dos actos dos funcionários da secretaria judicial é sempre admissível reclamação para
o juiz de que aquela depende funcionalmente».
E porque o valor da causa em que foi proferida a decisão recorrida é de € 30.000,01, de acordo
com a fixação efectuada pelo Juiz do TAF de Braga, ou seja excede a alçada do Tribunal que a proferiu — que, nos termos do disposto no art. 280º, n.º 4, do CPPT, e 6º, n.º 2, do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, é de 1/4 da alçada
dos tribunais judiciais de 1ª instância, correspondendo hoje a € 1.250,00 - (1), não ocorre obstáculo à
admissibilidade do recurso. (2)
5. Vejamos, então, se é, ou não, legal a notificação efectuada ao recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça.
Com efeito, em face das Conclusões do recurso e do teor do Parecer do MP, a questão que cumpre
apreciar e decidir é a de saber se foi legal a notificação efectuada ao recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça: por outras palavras, saber se as entidades que, antes e depois da nova redacção
dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012, estavam dispensadas do prévio pagamento de taxa de justiça, estão
ou não obrigadas, após condenação em custas por sentença proferida após a entrada em vigor daquela
nova redacção do RCP, a proceder ao respectivo pagamento nos termos e prazo fixados no n.º 2 do
art. 15º daquele Regulamento.
5.1. Sobre tal questão se debruçaram já vários acórdãos desta Secção do STA (cfr., v.g. os acs. de
10/10/12, rec. n.º 906/12, de 31/10/12, rec. n.º 921/12 e de 7/11/12, rec. n.º 982/12, que subscrevemos
como adjunto, bem como o ac. de 17/10/12, rec. n.º 905/12, que relatámos).
E porque não vemos que no presente recurso seja avançada convincente argumentação que contrarie aquela que presidiu ao entendimento adoptado naqueles arestos, limitar-nos-emos, com a devida
vénia, a seguir a fundamentação ali adoptada.
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5.2. Não se discute no recurso que a entidade recorrida, ora recorrente, esteja sujeita ao pagamento de taxa de justiça (note-se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado
pelo DL n.º 34/2008, de 26/2, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP) e que esse
Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2º, (3) aplicável aos processos que correm termos nos
tribunais administrativos e fiscais). E na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas
no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, já o Estado não gozava de isenção de taxa de justiça, isenção a
que já há muito fora posto termo. (4)
O ora recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira,
serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças [cf.
arts. 1º, 3º, 4º, alínea f), e 14º, n.º 3, do DL n.º 117/2011, de 15/12 e arts. 1º, 3º e 4º do DL n.º 118/2011,
de 15/12], encontrando-se, como tal, dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, conforme
estatuído no art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP. (5)
A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento,
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4º do RCP,
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado art. 15º,
beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.
Por outro lado a dispensa do pagamento prévio também não desonera o sujeito processual beneficiário da liquidação da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas
um diferimento ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao
custo do serviço judiciário prestado, será exigível e paga oportunamente.
A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a
oportunidade desse pagamento.
5.3. Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez, (6) no início do processo,
por cada parte ou sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao
momento da prática do acto processual a ela sujeito» (art. 14º do RCP).
Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa
de justiça?
A Secretaria do TAF de Braga, louvando-se no n.º 2 do art. 15º do RCP — que determina: «As
partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final,
devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso,
para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» —, entendeu que esse momento era o da notificação
da sentença por que o Juiz daquele Tribunal julgou parcialmente procedente o recurso interposto pelo
Contribuinte, ao abrigo do disposto no art. 146º-B, do CPPT, da decisão do Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira que autorizou o acesso directo à informação bancária. Note-se que a taxa
de justiça é devida pelo impulso processual independentemente da posição (lado activo ou passivo)
que a parte ocupa no processo, ou seja, quer a parte seja autor quer seja réu, quer seja recorrente quer
seja recorrido, como resulta inequivocamente do disposto no art. 6º, n.º 1, do RCP.
O Juiz do TAF de Braga, decidindo a reclamação deduzida pelo ora recorrente contra essa notificação, entendeu também que era esse o momento para ser paga a taxa de justiça por quem beneficiava
da dispensa do seu prévio pagamento.
O recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o pagamento
decorrente do n.º 2 do art. 15º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação daquela norma
ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2, que aprovou o RCP.
Vejamos.
5.4. A dita norma (nº 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) inserida nas disposições quanto à
aplicação no tempo, prescreve que: «Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve
lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento
dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda
que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente.»
A ratio legis desta norma é evitar toda e irrestrita consequência que decorreria do princípio geral
enunciado no n.º 1 do art. 8º: a aplicação do RCP na redacção conferida pela lei de alteração a todos
os processos pendentes. Se, sem a ressalva feita no dito n.º 8, fosse feita aplicação do princípio geral,
então, as entidades antes dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, que segundo a actual
redacção já deixassem de o ser (... “a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas
Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”), ficariam imediatamente em falta, logo
podendo/devendo ser reivindicado que a suprissem (com possíveis consequências processuais que antes
até não ocorreriam, mas que agora, sem tal ressalva, poderiam emergir).
A regra do n.º 8 pretende afastar esse efeito, dando por adquirida e mantida a dispensa.
E até aqui cabe, aliás, o discurso argumentativo do reclamante.
Onde divergimos é na interpretação do que deve entender-se por pagamento devido “apenas a
final”, apesar de se manter a dispensa (de pagamento prévio).
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Na óptica do reclamante, tal pagamento só será devido após elaboração da conta final.
Entendemos que não.
A notificação feita ocorreu em aplicação do art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela
Lei n.º 7/2012, de 13/02.
Normativo que reza: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal,
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias».
Ora este normativo não contraria nem interfere com a norma do art. 8º, n.º 9 - que tem finalidade
específica quanto às consequências da nova lei para as partes que tinham um estatuto de benefício e
deixaram de o ter: (7) respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam
dispensadas de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas)
deferido no tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.
Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas
segundo a nova redacção do RCP.
Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8º,
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º 1), não fosse a regra de ressalva, até
já não teriam essa dispensa] não se verificasse essa exigibilidade.
Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º 1), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à
nova redacção também dela gozam.
Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como
é o caso.
5.5. Conforme o disposto no art. 8º, nºs. 1 e 2, da Lei n.º 7/2012, de 13/02 (alteração ao RCP), a
nova redacção do RCP aplica-se também aos processos pendentes naquilo que sejam actos praticados
a partir da sua entrada em vigor.
Ou seja, sempre sendo a taxa de justiça devida a final (pois não se está perante hipótese de isenção), então, relativamente à questão de saber se o pagamento daquela taxa é exigível só com a conta do
processo, ou se o é aquando da notificação aqui questionada, o legislador optou, agora, e abrangendo
também os processos pendentes, por não diferir no tempo o pagamento, em mais do que os termos
agora previstos. (8)
E dado que o acto aqui em questão foi praticado já na vigência da nova redacção da lei, aplica
essa nova redacção.
No caso, o falado n.º 2 do art. 15º, assim se respeitando os termos desta norma.
Neste contexto e por tudo o exposto, entende-se que o recurso não pode obter provimento.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Lino Ribeiro — Maria
Fernanda Maçãs.
(1) A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em € 5.000,00 pelo artigo 31.º, n.º 1, da Lei da Organização
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.
(2) Neste sentido, cfr. o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 23 de Maio de 2012, proferido no
processo com o n.º 246/12.
(3) O artigo 2.º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica-se aos processos que correm termos nos tribunais
judiciais, nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».
(4) Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas Judiciais, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, mas que, relativamente à jurisdição administrativa, havia já
sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22/2, cujo artigo 189.º
dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão sujeitos ao pagamento de custas».
(5) Diz o artigo 15.º, n.º 1, aliena a), do RCP: «1 - Ficam dispensados do pagamento prévio pagamento da taxa de justiça: a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personalizados, as Regiões Autónomas e as autarquias
locais, quando demandem ou vejam demandados nos tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa
contratual e pré-contratual e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; [...]».
(6) Tendo-se eliminado o sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subsequente) que vigorava no
Código das Custas Judiciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 224-A/96.
(7) Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do artigo 15.º do RCP, que foram revogadas pelo artigo 6.º
da Lei n.º 7/2012, de 13/2.
(8) Neste sentido, Joel Timóteo Ramos Pereira, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid
Juris, 2012, anotação 7 ao artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.
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Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Reclamação de decisão de órgão da execução fiscal. Execução por dívidas à CGD.
Ilegitimidade da FP para interpor recurso judicial.
Sumário:
I — A cobrança de dívidas à CGD através de execução fiscal não conferia à Fazenda
Pública qualquer direito relacionado com as mesmas dívidas, limitando-se a
tramitação do processo de execução a correr pelos respetivos serviços de finanças.
II — Deste modo, decidindo o órgão da execução fiscal que a dívida estava prescrita,
não tem a FP legitimidade para interpor recurso da decisão judicial que revogou
a decisão do órgão da execução fiscal, uma vez que não é parte no processo de
execução, nem da decisão lhe resulta qualquer prejuízo, tal como o exige o artigo 680.º do CPC.
Processo n.º 914/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Ponta Delgada que julgou
procedente a reclamação do despacho do órgão da execução fiscal, proferido no processo n.º 588/66, que
indeferiu pedido de penhora e venda de três prédios rústicos, formulado pela CGD, SA, apresentando,
para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª) Conclui-se assim que não assiste qualquer razão à pretensão da Caixa Geral de Depósitos – CGD.
2ª) Que os bens nomeados posteriormente já se encontravam hipotecados, ao então Banco Comercial dos Açores, desde 14 de abril de 1983, muito antes da execução da dívida, razão pela qual a
reclamação da CGD carece de fundamentação.
3ª) Que ao longo dos anos o relacionamento com a CGD assentou sempre no princípio da boa-fé
e num ambiente de total colaboração.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 215, no qual se pronuncia pela improcedência
do recurso, ou, quando muito, para que se convide a recorrente a reformular as conclusões das
suas alegações no sentido de elas conterem a matéria da prescrição que foi objeto do despacho
reclamado.
3. Por despacho de fls. 217 foi a recorrente convidada a corrigir as conclusões das suas alegações,
bem como a pronunciar-se sobre a sua eventual ilegitimidade para interpor o recurso.
Nas novas conclusões a recorrente limitou-se a manter a sua anterior versão da prescrição da
dívida exequenda, nada dizendo quanto à sua ilegitimidade.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes
factos:
a) Corre termos no Serviço de Finanças de São Roque do Pico a execução fiscal n.º 588/86 que a
Caixa Geral de Depósitos moveu contra Norberto Martins de Bem e esposa Maria Gabriela de Brum
Salazar de Bem;
b) Tal processo foi instaurado em 8 de maio de 1986, reportando-se a dívida ao valor de
3.291.248$00;
c) Os executados foram citados em 9 de setembro de 1986;
d) Por despacho de 4 de março de 2008 do Srº Subdiretor-Geral da Justiça Tributária, foram
considerados prescritos os créditos que a CGD tinha sobre os executados, em consequência do que foi
desatendida a pretensão que esta exequente tinha formulado de que fossem penhorados prédios dos
executados;
e) Esse despacho foi notificado à CGD em 7 de julho de 2008, na sequência de requerimento
de 24 de junho desse ano, através do qual a exequente requerera o prosseguimento da execução para
penhora dos mesmos prédios;
f) A 11 de outubro de 2011, a CGD apresentou novo requerimento pedindo a penhora dos prédios,
tendo sido informada, por ofício expedido no dia seguinte, que já em 7 de julho de 2008 tinha sido
notificada da declaração de prescrição dos seus créditos.
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5. Cumpre agora decidir.
Antes de mais, há uma questão prévia, de conhecimento oficioso, que cumpre apreciar e que
consiste em saber se a Fazenda Pública tem legitimidade para interpor o presente recurso.
O artº 680º do CPC estabelece o seguinte:
“1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os recursos só podem ser interpostos por
quem, sendo parte principal na causa, tenha ficado vencido.
2. As pessoas direta e efetivamente prejudicadas pela decisão podem recorrer dela, ainda que não
sejam partes na causa ou sejam apenas partes acessórias.
3. O recurso previsto na alínea g) do artigo 771.º pode ser interposto por qualquer terceiro que
tenha sido prejudicado com a sentença, considerando-se como terceiro o incapaz que interveio no
processo como parte, mas por intermédio de representante legal”.
Ora, a recorrente Fazenda Pública não é parte na execução fiscal, nem a título principal, nem
acessório e da decisão recorrida não lhe resulta qualquer prejuízo direto ou indireto. Deste modo, carece
de legitimidade para o recurso. Aliás, a intervenção da Fazenda Pública resulta apenas do facto de a lei
permitir à data a cobrança das dívidas da exequente CGD através da execução fiscal a qual é tramitada
pelos serviços de finanças. Porém, a Fazenda Pública é totalmente desinteressada da execução, cabendo
às partes- exequente e executados – o exercício dos respetivos direitos, nomeadamente o de recurso.
(No sentido exposto v. os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 28.06.1989 – Processo n.º 004958 e de
20.05.1986 –Processo n.º 004166)
Deste modo, sendo a FP parte ilegítima para recorrer, não pode conhecer-se do objeto do recurso.
5. Nestes termos e pelo exposto, não se toma conhecimento do objeto do recurso.
Lisboa, 5 de dezembro de 2012. — João António Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.
Segue acórdão de 6 de Fevereiro de 2013:
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Notificado do teor do acórdão proferido por este STA e Secção em 5 de dezembro passado
(v. fls. 253/255), que a julgou parte ilegítima no recurso por si interposto de decisão do juiz do TAF de
Ponta Delgada, que havia decidido reclamação do órgão de execução fiscal deduzida pela CGD, veio
a recorrente Fazenda Pública pedir a reforma do mesmo, invocando lapso manifesto, já que os autos
oferecem elementos conducentes a decisão em sentido contrário ao adotado.
2 A Caixa geral de Depósitos nada veio dizer quanto ao referido pedido.
3. Cumpre decidir.
O único fundamento invocado pela recorrente para a reforma dos autos é o de que “a intervenção da Fazenda Pública não tem como propósito a representação da CGD, mas sim a representação
do órgão da execução fiscal por ato imputado, pela sobredita entidade, ao serviço de Finanças de São
Roque do Pico”.
Ora, o que se disse no acórdão acima citado foi que a recorrente não é parte na execução fiscal,
nem a título principal, nem acessório e da decisão não lhe resulta qualquer prejuízo. E que a intervenção
da FP resulta apenas de esta tramitar as execuções movidas pela CGD.
Ora, sendo assim, nunca se afirmou no acórdão que a FP representava a CGD.
Quanto à representação do órgão da execução fiscal, por parte da FP, com o devido respeito, é
uma questão que não se coloca.
Na verdade, o órgão da execução fiscal decidiu indeferir o pedido de venda de prédios requerida
pela exequente CGD, o que estava dentro dos seus poderes de atuação.
Porém, revogada essa decisão pelo tribunal tributário, ao OEF cabe apenas acatá-la.
O OEF, que atua como juiz no processo de execução fiscal, não pode recorrer das decisões dos
tribunais que revoguem as suas decisões.
Por isso, a Fazenda Pública não pode recorrer da decisão do TAF em representação do órgão da
execução fiscal. E quando a FP recorre das decisões dos tribunais tributários proferidas sobre reclamações do órgão de execução fiscal, fá-lo apenas na qualidade de exequente.
Em face do que ficou dito não ocorre qualquer lapso manifesto na decisão.
4. Nestes termos e pelo exposto indefere-se o pedido de reforma de acórdão.
Custas pela Fazenda Pública.
Lisboa, 6 de Fevereiro de 2013. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes.
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Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Recurso de revista excecional. Pressupostos.
Sumário:
I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absolutamente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou.
II — Este recurso destina-se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 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.
III — Não preenche os requisitos atrás enunciados a questão de saber se o contribuinte
tem ou não direito a juros indemnizatórios, em caso de anulação da liquidação
com base na fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário
(artigo 100.º do CPPT), quer porque não se afigura de especial complexidade,
suscitando dúvidas de interpretação na doutrina e na jurisprudência, quer ainda
por não se antevê a possibilidade de esta questão vir a surgir em elevado número
de casos a submeter aos tribunais.
Processo nº. 965/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: L. J. Dias & Filhos, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - A Fazenda Publica, veio recorrer do acórdão proferido a 31 de janeiro de 2012 pelo TCA Sul,
ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A) Quanto à questão que considera que, a dúvida fundada sobre a quantificação do facto tributário,
consubstancia a existência de erro nos pressupostos de facto, para efeitos de verificação dos requisitos
para condenação no pagamento de juros indemnizatórios, verificam-se os requisitos que permitem a
interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do artº. 150º do CPTA.
B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular,
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num
número indeterminado de casos futuros.
C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na consideração de que
a anulação do ato tributário por via de uma presunção legal - que, em caso de dúvida fundada sobre
a quantificação de facto tributário, onera a Fazenda Pública (artigo 100º, n.º 1 do CPPT) - integra a
noção de erro imputável aos serviços, como determinante para condenar no pagamento de juros indemnizatórios, são questões suscetíveis de requerer uma apreciação por parte do STA, tendo em vista
a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.
D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre
matéria acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a
resposta a dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos
futuros, pelo que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme
aplicação do direito.
E) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma
errada interpretação e aplicação da lei, artº. 43º n.º 1 da LGT aos factos, pelo que, não se deve manter.
F) Ora, salvo o devido respeito, tal entendimento, de que estão reunidos os pressupostos previstos
no n.º 1 artigo 43º LGT, desrespeitou a referida disposição legal, porquanto, na prática, admite que uma
presunção legal, possa ser considerada como pressuposto para a condenação em pagamento de juros
indemnizatórios.
G) Com efeito, para que possa ser considerada a existência de direito a juros indemnizatórios, é
necessário que da anulação judicial de um ato de liquidação tenha ficado demonstrado nesse processo
que o ato está inquinado por erro nos pressupostos de facto ou de direito.
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H) Ora, nas situações em que, resulta provado a anulação de liquidação, por força da verificação
de fundada dúvida sobre a quantificação do facto tributário, ao abrigo do artigo 100º do CPPT, não pode
entender-se que essa anulação está afetada por erro nos pressupostos de facto ou de direito.
I) Em caso algum, a anulação de liquidação efetuada por força do artigo 100º do CPPT, pode
ser considerado como pressuposto para erro de direito, para efeitos da verificação dos requisitos do
artigo 43º da LGT, pois tal anulação não envolve a aplicação errada de norma jurídica, nem decorre de
interpretação errada da lei por parte da Administração.
J) No que respeita ao erro nos pressupostos de facto, tendo por base a anulação da liquidação,
decorrente de uma presunção legal por aplicação do artigo 100º do CPPT, não fica, nesses casos, determinado que fosse exigível à Administração um comportamento diverso, de modo a evitar qualquer
erro, nem é feita qualquer qualificação de erro que motive a anulação da liquidação.
K) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Adminis-tração condenada a pagar
juros indemnizatórios, apenas com base numa decisão anulatória, fundada numa presunção legal, donde
não resulta a inequivocamente, nem a qualificação de erro como erro de facto, de modo a que se possa
concluir com certeza, de que existe responsabilidade da Administração, não se podendo considerar preenchidos os pressupostos de condenação da Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios,
nos termos do artigo 43º da LGT.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando-se o Acórdão
recorrido, com todas as legais consequências.
II - Em contra alegações, vem a recorrida defender a manutenção do douto acórdão, nos seguintes
termos:
Não se encontram preenchidos os pressupostos de admissão do recurso excecional de revista,
previstos no n.º 1 do artigo 150º do CPTA, pelo que, o recurso não deve ser admitido.
O acórdão recorrido fez uma correta interpretação e aplicação do regime jurídico aplicável ao
caso concreto.
III - O Mº Pº emitiu parecer que consta de fls. 152, no qual refere que não se pronuncia sobre o
mérito do recurso por entender não estar em causa a ameaça de direitos fundamentais dos cidadãos ou
lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos no
artº 9º n.º 2 CPTA.
IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V- No acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes factos:
1º) -Em 29/11/1999 a sociedade “L.J.Dias & Filhos, Lda.”, vem deduzir impugnação judicial das
correções técnicas que lhe haviam sido efetuadas em sede de I.V.A. e dos juros compensatórios daí
resultantes, para os anos de 1996, 1997 e 1998 (cfr. documentos juntos a fls. 2 e seguintes dos autos de
impugnação em apenso ao presente processo);
2º) -A impugnante expressa, na respetiva p.i., que as liquidações de I.V.A. impugnadas são as
seguintes e com os valores que se discriminam:
Liquidações I.V.A.

99123978
99123987
99123974
Totais . . . . .

Valor

851 039$00
281 640$00
635 366$00
1 768 045$00

Anos

Liquidações
Juros compensatórios

Valor

1996
1997
1998

99123975
99123977
99123988 a 99123991

314 925$00
66 903$00
19 404$00
401 232$00

(cfr. documentos juntos a fls. 2 e seg. da impugnação em apenso ao presente processo);
3º) -Em causa nestas liquidações, conforme fundamentação do relatório da inspeção tributária,
estiveram correções à conta 441 “Imobilizado em Curso”, nos anos de 1996, 1997 e 1998, que se encontram assim justificadas: “(...) No cruzamento da citada conta 441 “imobilizações em curso”, com
a conta 243222 “IVA Dedutível-Imobilizado 17%”, através do número de registo contabilístico e nº.
do próprio documento constata-se cfr. evidenciado nos anexos daquelas c/c, que constituem o anexo
4, de que deduziu indevidamente I.V.A., face à redação do nº1, do artº.20, do C.I.V.A., nos montantes
globais de: 851.039$00, de 281.640$00 e de 635.366$00, respetivamente no ano de 1996, 1997 e 1998
(...)“(cfr. cópia de relatório da inspeção junto a fls.44 a 56 dos autos de impugnação juntos em apenso
ao presente processo);
4º) -Em 25/9/2009, foi proferida sentença nos autos de impugnação que ora se encontra em causa
com a seguinte fundamentação, ora relevante: “(...) tais despesas emergem de um negócio que não é
claro, pois sendo o imóvel propriedade do sócio gerente da impugnante, é esta que suporta os custos
da sua ampliação. Pode, portanto, dizer-se que o património é incrementado à custa da impugnante.
Por esta razão, os custos e o I.V.A. deduzido não podem ser aceites na sua totalidade. Mas é inegável
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que a impugnante utilizava o armazém em causa. A contrapartida por essa utilização foi o encargo de
suportar os custos com a sua ampliação. Ora, não sendo aceites os custos da ampliação, deve ainda
assim ser fixada uma prestação devida pela utilização do armazém. Com efeito, se é verdade que a
impugnante não tem de suportar na totalidade os custos da ampliação do armazém, também é verdade
que o sócio gerente não tem de suportar os custos que seriam devidos pela utilização normal do espaço.
Como tal não se aceitando na totalidade, os custos com a ampliação do armazém, nem a dedução do
respetivo I.V.A., a justiça da tributação impõe que se fixe uma quantia a título de renda a suportar
pela impugnante, segundo a área e os valores normais para situações idênticas. Nestas condições, a
não consideração do direito à dedução de uma parte do I.V.A. suportado configura fundada dúvida
sobre a quantificação do facto tributário que impõe a sua anulação (artº.121, do C.P.T.)” (cfr. sentença
exarada a fls.175 a 181 dos autos de impugnação juntos em apenso a este processo);
5º)-Em 23/11/2009, os autos de impugnação foram remetidos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria para o 2º. Serviço de Finanças de Leiria que os recebeu em 24/11/2009 (cfr. data de entrada
aposta a fls.187 dos autos de impugnação juntos em apenso a este processo);
6º) -Em 4/12/2009, foi enviado o ofício nº.7281/1ª. Sec., endereçado ao Diretor de Finanças de
Leiria, para efeitos de anulação das liquidações adicionais de I.V.A. e juros compensatórios (cfr. documento junto a fls.188 dos autos de impugnação juntos em apenso a este processo);
7º) -Em 9/9/2010, foi deduzida a petição de execução de julgado que originou o presente processo
(cfr. data de entrada aposta a fls. 3 dos presentes autos);
8º) -Até ao presente, a impugnante, ora requerente, não foi reembolsada das quantias de imposto
pagas e juros compensatórios, reclamadas no processo de impugnação n.º 56/00, conforme é reconhecido
na contestação e demais peças processuais entregues nos presentes autos pela Fazenda Pública.
VI. A questão suscitada no presente recurso é a de saber se, julgada procedente a impugnação
com fundamento no disposto no artº 100º do CPPT - fundada dúvida sobre a existência e quantificação
do facto tributário – a Fazenda Pública pode ser condenada em juros indemnizatórios previstos no
artº 43º da LGT.
O acórdão recorrido respondeu positivamente a esta questão, louvando-se nos seguintes argumentos:
Para que possa haver condenação em juros indemnizatórios é necessário que exista erro num ato
de liquidação de um tributo e que esse erro seja imputável aos serviços.
No caso concreto, a dúvida fundada sobre a existência e quantificação do facto tributário deve
reconduzir-se à existência sobre os pressupostos de facto, isto não obstante estarmos no campo de atuação de uma presunção legal, que neste caso onera a Fazenda Pública, mais sendo esse erro imputável
à Administração Fiscal.
A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, entende que sendo a anulação da liquidação efetuada
com fundamento no artº 100º do CPPT, não fica demonstrado que fosse exigível à Administração um
comportamento diverso de modo a evitar qualquer erro. Para que ficasse comprovado o erro necessário
seria destrinçar se essa anulação é da responsabilidade da Administração.
Estando em causa nos autos um recurso de revista excecional deduzido ao abrigo do disposto no
artº 150º do CPTA, cabe, antes de mais, apreciar se ocorrem os requisitos legais para a sua admissão.
VI.1. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 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 n.º 5 do referido preceito legal.
Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excecional para o STA 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.
Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excecionalidade deste recurso,
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.
Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que pela sua relevância jurídica ou social se
revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detetada, não
perante o interesse teórico ou académico da questão, mas perante o seu interesse prático e objetivo,
medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação
para ultrapassar os limites da situação singular.
Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação,
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detetada perante a
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia,
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e verificar-se-á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas
a efetuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando
a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Já a relevância social fundamental verificar-se-á quando estiver em causa um caso que apresente
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos,
e se detete um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há de resultar
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente
e/ou contraditória, impondo-se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais,
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando-se objetivamente útil a intervenção
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
Deste modo, e como repetidamente tem sido afirmado pela jurispru-dência, o que em primeira
linha está em causa no recurso excecional 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, pois que para isso
existem os demais recursos, ditos ordinários.
VI.2. Como já acima se referiu, a questão que a Recorrente pretende dirimir nesta revista é a de
saber se, julgada procedente a impugnação com fundamento no disposto no artº 100º do CPPT - fundada
dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário – a Fazenda Pública pode ser condenada
em juros indemnizatórios previstos no artº 43º da LGT.
Ora, desde já se dirá que a interpretação feita pelas instâncias e, em particular pelo acórdão recorrido, não evidencia qualquer erro grosseiro, constituindo uma das interpretações possíveis do artº 43º
citado. Na verdade, tem a jurisprudência deste STA entendido não existir direito a juros indemnizatórios no caso de anulação da liquidação com fundamento em vício de forma. No caso dos autos, não
sendo essa a situação verificada, a decisão recorrida reconduziu a fundada dúvida sobre a existência
e quantificação do facto tributário a erro sobre os pressupostos de facto, equiparando essa situação a
inexistência do facto tributário.
Então, não estando a decisão recorrida ostensivamente errada nem se podendo afirmar que é juridicamente insustentável a tese que nelas foi sufragada, não se suscitando, sequer, fundadas dúvidas sobre a
bondade da decisão por inexistir divisão de correntes doutrinais ou jurisprudenciais suscetíveis de gerar
incerteza e instabilidade na resolução da questão, a admissão desta revista não se pode ancorar numa
hipotética necessidade de intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas.
Dito de outro modo, não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido qualquer erro
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada que imponha a admissão da revista como
“claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”, sendo manifesto que o que a Recorrente pretende é submeter a questão a uma tripla instância.
Por outro lado, tendo presente o decidido no acórdão recorrido, temos que a questão em análise não
se apresenta como particularmente difícil ou confusa do ponto de vista jurídico, não demandando a sua
resolução a realização de operações exegéticas de especial dificuldade jurídica, reconduzindo-se a uma
tarefa de interpretação da norma contida no artº 43º da LGT, que não revela especial complexidade.
Finalmente, também se não vislumbra uma especial “relevância social” na resolução da dita
questão, por não se detetar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, tendo
em conta que se trata de normas que vigoram na ordem jurídica há muitos anos e a sua interpretação
raramente tem sido questionada junto dos tribunais, nos termos em que agora é colocada.
Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excecional de revista à introdução generalizada
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser
admitido o presente recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente
recurso de revista.
Custas pela Recorrente.
Neto.

Lisboa, 5 de dezembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Alfredo Madureira — Dulce
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Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Donativo. Custo fiscal. Estado. Fundações.
Sumário:
Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 40.º do CIRC (redacção vigente em 1998)
relevam como custo fiscal os donativos concedidos a fundações em que apenas o
Estado (administração directa) participa na dotação inicial (na percentagem mínima de 50 %), com exclusão das entidades públicas que integram a administração
indirecta do Estado.
Processo n.º 1018/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Portugal Telecom SGPS, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, julgou
parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida por Portugal Telecom, SGPS, S.A. contra o
indeferimento parcial da reclamação graciosa por esta também instaurada contra o acto de liquidação
de IRC referente ao exercício de 1998, sendo que, na parte em que a impugnação procedeu, a sentença
condenou a Fazenda Pública «no pedido de anulação da liquidação impugnada na parte referente às
correcções donativos e aos juros compensatórios, e à devolução do imposto indevidamente pago, bem
como no pedido de pagamento dos juros indemnizatórios referentes à parte que se anula.».
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1) A sentença em apreço anulou a liquidação adicional de IRC referente ao ano de 1998, na parte
em que esta resulta da correcção efectuada relativamente a donativos concedidos, pela impugnante, à
Fundação Portuguesa das Comunicações, por considerar que quer o ICP - Instituto das Comunicações de
Portugal quer os CTT - Correios e Telecomunicações de Portugal, S.A., por pertencerem à administração
indirecta do Estado, são susceptíveis de inclusão no conceito de Estado, estando, por conseguinte, os
donativos concedidos à referida fundação abrangidos pela previsão contida no art. 40º, n.º 2 do CIRC,
na redacção então aplicável.
2) Questiona-se, assim, o alcance do conceito de “Estado” contido no referido n.º 2 do art. 40º do
CIRC, discutindo-se, a propósito, se as sobreditas entidades são susceptíveis de integrar tal conceito
para os efeitos previstos no mesmo preceito legal, sendo que da posição que vier a ser considerada adequada a respeito de tal questão decorrerá a susceptibilidade de consideração dos custos cuja aceitação
fiscal foi reconhecida na sentença em apreço ou, inversamente, resultará, para os efeitos em causa, a
não relevância fiscal dos donativos em questão.
3) Resulta, desde logo, evidente que o questionado art. 40º, n.º 2 do CIRC se refere, tão-somente,
ao “Estado ou as regiões autónomas”, omitindo qualquer alusão a outras entidades públicas, sendo certo
que no n.º 1 do artigo em causa se enumeram, de forma exaustiva, os donativos concedidos ao Estado,
regiões autónomas e autarquias locais, ou a qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos,
ainda que personalizados.
4) Ora, do confronto do estabelecido nos nºs. 1 e 2 do preceito legal em questão parece resultar
evidente a intenção de restringir a relevância fiscal, em matéria de custos, dos donativos concedidos
às fundações previstas no aludido n.º 2, sendo claro que, se o legislador pretendesse alargar o número
de entidades públicas ali previstas, tê-lo-ia feito expressamente, à semelhança, aliás, do procedimento
adoptado relativamente aos donativos aos quais se refere o n.º 1 do normativo em questão.
5) Com efeito, enquanto que no n.º 1 o legislador enumerou taxativamente as entidades públicas
beneficiárias, discriminando, designadamente, o Estado, regiões autónomas e autarquias locais, ou
qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, no n.º 2 limitou
o âmbito de aplicação do ali previsto ao Estado e às regiões autónomas, tendo em vista a respectiva
participação no património inicial das fundações, sendo manifesto o intuito restritivo de tal referência
legal, decorrente da qualificação das respectivas entidades beneficiárias.
6) Por outro lado, constata-se que, no código do IRC, sempre que o legislador pretendeu referir-se
não só ao Estado mas também aos demais serviços, ainda que autónomos, fê-lo de forma expressa e até
exaustiva, indicando, sem margem para dúvidas, quais as entidades públicas visadas pelas disposições

3794
legais em causa, podendo apontar-se, entre outros casos, o estabelecido no então artigo 8º, a respeito das
isenções de IRC, em cujo n.º 1, alínea a), se enumeram taxativamente as entidades isentas do imposto:
“O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos
e organismos, ainda que personalizados, compreendidos os institutos públicos (…).”
7) De igual modo e ainda que num plano diferente, é possível verificar que o próprio ordenamento
constitucional contém (consoante o âmbito de aplicação das normas constitucionais em causa) quer
abundantes referências ao Estado, estritamente considerado, quer referências, em número bem mais
limitado, ao Estado e as demais entidades públicas (art. 22º da CRP) e ao Estado e outras entidades
públicas (art. 103º, n.º 1 da CRP), assim restringindo ou ampliando, deliberadamente, o alcance das
respectivas normas constitucionais.
8) Face ao exposto, poderá concluir-se que a estrita referência ao “Estado”, contida no art. 40º,
n.º 2 do CIRC, cujos termos evidenciam uma contraposição manifesta com o estabelecido no n.º 1 do
mesmo preceito legal (no qual se enumeram, de forma discriminada. não só o “Estado” mas também
“qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados”), visará unicamente o Estado, estritamente considerado, excluindo qualquer relevância, para os efeitos em causa, às
participações provenientes de quaisquer outras entidades, ainda que públicas, facto que obsta a que os
donativos concedidos pela impugnante à Fundação Portuguesa das Comunicações sejam considerados
custos nos termos do art. 40º, n.º 2 do CIRC, razão pela qual, tendo a sentença recorrida decidido com
base em entendimento contrário ao que resulta das presentes conclusões, violando o preceito legal nelas
mencionados, deverá, na parte recorrida, ser revogada, com as legais consequências.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«Questão decidenda: interpretação da norma constante do art. 40º n.º 2 CIRC (redacção vigente
em 1998) quanto à relevância como custo fiscal dos donativos concedidos a fundações em que institutos públicos e sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos ou parcialmente públicos
participem em, pelo menos, 50% da dotação inicial.
1. Na acepção administrativa o Estado é a pessoa colectiva pública que, no seio da comunidade
nacional, desempenha política, sob a direcção do Governo, a actividade administrativa (Diogo Freitas
do Amaral Curso de Direito Administrativo 2ª edição Volume I p. 219).
A par das atribuições estaduais que o Estado guarda para a administração directa, sob a gestão
imediata dos seus órgãos e através dos serviços integrados na sua pessoa, há outras cujo desempenho,
por virtude de um expediente técnico-jurídico, a lei incumbe a pessoas colectivas de direito público
distintas do Estado, dotadas de autonomia administrativa e financeira, com personalidade jurídica
própria, constituindo a administração indirecta do Estado (Marcello Caetano Manual de Direito Administrativo 9ª edição 1970 p. 183).
A administração directa do Estado é a actividade exercida pelos serviços integrados na pessoa
colectiva Estado, ao passo que a administração indirecta do Estado, embora desenvolvida para realização dos fins do Estado, é exercida por outras pessoas colectivas públicas distintas do Estado (Diogo
Freitas do Amaral ob. cit. p. 219).
O Governo dirige os serviços e a actividade da administração directa do Estado, superintende e
exerce a tutela sobre a administração indirecta (art. 199º alínea d) CRP numeração da RC/97).
Entre as pessoas colectivas que integram a administração indirecta do Estado encontram-se os
institutos públicos, com quatro espécies: os serviços personalizados, as fundações públicas, os estabelecimentos públicos e as empresas públicas (Diogo Freitas do Amaral ob. cit. pp. 137 e 320).
2. No caso concreto a Fundação Portuguesa das Comunicações, beneficiária do donativo efectuado
pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. e desconsiderado como custo fiscal pela administração tributária,
é uma instituição de direito privado cuja dotação inicial foi realizada pelo ICP-Instituto das Comunicações de Portugal, pelos CTT-Correios de Portugal, S.A. e pela Portugal Telecom, S.A (probatório
alínea J); doc. fls. 103/l14).
Antes da publicação do DL n.º 309/2001, 7 dezembro o ICP-Instituto das Comunicações de
Portugal era um instituto público.
A empresa pública Correios de Portugal (CTT), criada pelo DL n.º 49368, 10 novembro 1969,
alterou a sua natureza jurídica, convertendo-se em pessoa colectiva de direito privado, com o estatuto
de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, adoptando a denominação CTT- Correios
e Telecomunicações de Portugal, S.A (DL n.º 87/92, 14 maio - preâmbulo e art. 1º n.º 1).
A Portugal Telecom, S.A. era uma sociedade anónima de direito privado, cuja composição do
capital social integrava:
- acções ordinárias, detidas por qualquer accionista público ou privado;
- acções da categoria A, detidas maioritariamente pelo Estado ou por entidades que pertenciam ao
sector público, conferindo poderes especiais de intervenção nas assembleias gerais da sociedade (arts. 4º
e 5º n.º 1 Estatutos, publicados no Diário da República - Série III 2º Suplemento, 10 setembro 1997).
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Neste contexto apenas o ICP-Instituto das Comunicações de Portugal, enquanto instituto público, integra o perímetro da administração indirecta do Estado, segundo a classificação doutrinária
supra referida, sendo de excluir as sociedades anónimas de direito privado e de capital exclusivamente
público ou parcialmente público. Por outro lado a participação dos CTT. S.A. e da Portugal Telecom,
S.A. no património inicial da fundação é claramente maioritário, pertencendo-lhes os prédios urbanos
e o material e equipamento destinado ao seu funcionamento (cf. escritura de constituição da fundação
- processo instrutor apenso, docs. fls. 32 e 35/54).
Estes motivos seriam suficientes para concluir no sentido da não verificação dos requisitos que
permitem a consideração como custo do donativo concedido à fundação.
3. Porém, a admitir-se a integração dos CTT, S.A. e da Portugal Telecom, S.A. no perímetro da
administração indirecta do Estado, a melhor interpretação da norma controvertida aponta no sentido
da relevância como custo fiscal dos donativos concedidos a fundações em que apenas o Estado administração directa participa na dotação inicial (na percentagem mínima de 50%), com exclusão das
entidades públicas que integram a administração indirecta do Estado, designadamente institutos públicos, empresas públicas e sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos ou parcialmente
públicos (caso da Portugal Telecom, S.A.).
A interpretação propugnada radica no seguinte argumentário:
a) distinção entre a previsão da norma controvertida e a previsão do antecedente art. 40º n.º 1
CIRC, no qual o legislador adoptou uma concepção ampla de Estado conferindo relevância como custo
fiscal aos donativos concedidos ao Estado, regiões autónomas e autarquias locais, incluindo qualquer
dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados;
b) adopção de idêntica distinção em disposição legal do CIRC, onde expressamente se discrimina
no âmbito da isenção de IRC o Estado e qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos,
ainda que personalizados, compreendidos os institutos públicos (art. 8º n.º 1 alínea a) CIRC);
e) racionalidade financeira da interpretação restritiva da norma na medida em que, constituindo os
donativos receitas próprias das fundações beneficiárias, quando o Estado (na acepção estrita de pessoa
colectiva de direito público) não tem participação relevante no seu património, com a consequente distanciação na condução ou supervisão das suas actividades, não se justifica o benefício da consideração
dos donativos como custos fiscais, com a simétrica redução da receita fiscal do Estado.
CONCLUSÃO: O recurso merece provimento.
A decisão impugnada constante da sentença deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da legalidade da correcção ao lucro tributável do exercício, resultante da desconsideração como
custo fiscal do donativo efectuado.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
A) A impugnante tem por objecto social o estabelecimento, gestão e exploração das infra-estruturas
de telecomunicações, prestação de serviço público de telecomunicações, dos serviços de transporte e
difusão de sinal das telecomunicações de difusão, e actividades complementares, subsidiárias ou acessórias (cfr. certidão da conservatória do registo comercial, a fls. 36 dos autos).
B) A impugnante foi objecto de um procedimento interno de inspecção, em sede de IRC, no âmbito
da qual foram efectuadas correcções à matéria colectável, de natureza meramente aritmética resultante
de imposição legal, ao exercício de 1998, no montante de 501.952.053$00, respeitante a donativos, no
montante de 157.062.721$00, respeitante a majorações, no montante de 152.073.554$00, respeitante
a despesas confidenciais, e no montante de 1.312.606.207$00, respeitante a abates (cfr. relatório de
inspecção de fls. 79 e ss. do Processo Administrativo).
C) As correcções mencionadas na alínea anterior foram efectuadas com o seguinte fundamento,
que aqui se transcreve na parte com interesse para a decisão:
“1) - Donativos - Esc. 76.108.000$00
O Contribuinte considerou como donativo atribuído à Fundação das Comunicações, no quadro 28, linha 1 da Dec. M/22 (Fls. 164/16 da listagem de donativos), conforme recibo, a quantia de
76.108.000$00 (setenta e seis milhões, cento e oito mil escudos).
De acordo com o disposto no n.º 2 do artº 40º do CIRC os donativos concedidos a fundações
são aceites como custos, na medida em que o Estado ou as Regiões Autónomas participem em pelo
menos 50% da sua dotação inicial, ou inferior, desde que tal seja autorizado por despacho conjunto
dos ministros das Finanças e da respectiva tutela.
Não se encontrando deste modo preenchidos os requisitos do artº 40º do CIRC, e uma vez que
o artº 39º do mesmo Código não contempla donativos para Fundações, o referido custo não pode
ser aceite fiscalmente, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artº 24º do Código do IRC.
2) - Majoração de Donativos - Esc. 15.221.600$00
Em consequência da correcção efectuada descrita no ponto anterior, foi anulada a dedução efectuada pelo contribuinte como majoração do donativo (76 108 000$00x20%) pelo montante de 15 221
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600$00 (quinze milhões, duzentos vinte e um mil e seiscentos escudos), por falta de enquadramento
no artº 39º do CIRC.
3- Custos e perdas extraordinárias - Abates de imobilizado 2 080 411 134$00
O Sujeito Passivo considerou como custo extraordinário do exercício o montante de 3 393 017
341$00 (quadro 28, Linha 4.5 da declaração mod. 22 do IRC) e procedeu ao acréscimo ao resultado
pelo montante de 1 312 606 207$00 (Q17,L24) e não por 3 393 017 341$00. Ora para assim proceder,
deveria ter requerido e obtido, através de exposição devidamente fundamentada, nos termos do artº 10º
do Decreto regulamentar n.º 2/90 de 12 de Janeiro, a aceitação da Direcção - Geral das Contribuições
e Impostos. Contudo, não remeteu qualquer despacho justificativo da aceitação como custo desta desvalorização excepcional de elementos do activo imobilizado, como determinado no n.º 3 do referido
artigo, pelo que, não havendo confirmação do deferimento, o referido valor não pode ser aceite como
custo fiscal, por contrariar o disposto nos termos do artº 28º, n.º 5, alínea b) do CIRC, em conjugação
com o artº 10º do DR n.º 2/90 de 12/01.
4 - Tributação Autónoma - Senhas de gasolina e cheques – auto 151 100 550$00
Uma vez que ao adquirir Cheques - Auto/Senhas de Gasolina a uma entidade bancária ou outra,
não efectiva nesse momento qualquer encargo, verificando-se apenas uma troca de meios de pagamento,
não sendo o talão passado pela entidade bancária ou outra documento justificativo de quaisquer custos
para efeitos fiscais, as despesas não aceites fiscalmente no montante de 503 668 500$00 e acrescidas
ao Q17- L25, são objecto de uma tributação autónoma à taxa de 30%, nos termos do DL n.º 192/90 de
9/06, com a redacção do artº 31º da lei n.º 52-C/96, de 27/12 (OGE/97).” (cfr. relatório de inspecção
tributária, a fls. 84 e 85 do Processo Administrativo).
D) A Impugnante foi notificada para exercer o direito de audição prévia relativamente ao projecto
de correcções que deu origem às correcções mencionadas na alínea anterior e que foram mantidas pela
AT (cfr. confissão - art. 12º da p.i.; e fls. 85 do Processo Administrativo).
E) Na sequência das correcções efectuadas, em 18/12/2001 foi emitida a liquidação de IRC
n.º 8310021865, no montante de 5.625.926,79 €, cujo prazo limite de pagamento voluntário terminou
a 06/02/2002 (cfr. documento de fls. 86 dos autos).
F) Na liquidação mencionada na alínea anterior vem discriminado o montante de 14.181.718
€ a título de juros compensatórios com a seguinte fundamentação “juros compensatórios art. 80º do
CIRC” (cfr. documento de fls. 86 dos autos, cujo teor se dá por inteiramente reproduzido para todos
os efeitos legais).
G) Em 07/05/2002 a Impugnante apresentou reclamação graciosa da liquidação mencionada na
alínea anterior (cfr. requerimento a fls. 88 e ss. dos autos).
H) Por ofício com data de 15/11/2006, a impugnante foi notificada para exercer o direito de audição prévia, no âmbito da reclamação graciosa deduzida (cfr. fls. 220 e ss. do Processo Administrativo).
I) Em 28/12/2006 foi proferido despacho pelo Director de Finanças Adjunto que deferiu parcialmente a reclamação graciosa (cfr. fls. 73 dos autos).
J) A dotação inicial da Fundação das Comunicações foi efectuada pelo ICP - Instituto das Comunicações de Portugal, CTT - Correios de Portugal e Portugal Telecom, S.A. (cfr. documento de fls. 106
e ss dos autos, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais).
K) Até a entrada em vigor do DL 309/2001 de 7 de Setembro o ICP - Instituto das Comunicações
de Portugal era um instituto público.
L) Em 1998 os CTT - Correios de Portugal era uma sociedade anónima de capitais exclusivamente
públicos (cfr. fls. 118 a 124 dos autos).
M) No artigo 4º dos Estatutos da Fundação Portuguesa das Comunicações consta que esta promove
várias actividades para além da instalação e manutenção do museu da ciência (cfr. alínea b) a h) do
referido art. 4º, constante de fls. 104 e 105 dos autos, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido
para todos os efeitos legais).
N) A Fundação das Comunicações foi reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública
(cfr. documento de fls. 127 dos autos).
O) A impugnante procedeu ao pagamento parcial da dívida em causa, no valor de 888.255,52 €
(cfr. fls. 101 dos autos).
P) A Impugnação foi apresentada junto do serviço de finanças competente em 17/01/2007 (cfr.
fls. 4 dos autos).
3.1. A impugnante Portugal Telecom, SGPS, S.A., deduziu impugnação judicial do indeferimento parcial da reclamação graciosa apresentada relativamente à liquidação de IRC referente ao exercício de 1998.
Imputou à liquidação ilegalidades várias, conforme consta da petição inicial e, nomeadamente, no
que respeita às correcções à matéria tributável efectuadas pela AT quanto às verbas referentes a donativos concedidos à Fundação das Comunicações, invocou (i) que a fundamentação destas correcções é
ilógica e incongruente (uma vez que assenta em disposições legais não aplicáveis à situação material,
por errónea qualificação do facto tributário, porquanto o enquadramento fiscal não pode ser efectuado
à luz do art. 24º do CIRC, mas apenas do art. 23º do mesmo diploma); (ii) que tais donativos se en-
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quadram no n.º 2 do art. 40º do CIRC, porquanto a Fundação em causa é detida em mais de 50% pelo
Estado; (iii) que os donativos são majoráveis em 20%, nos termos do n.º 3 do art. 40º do CIRC; (iv) e
que, assim não se entendendo, os donativos deveriam ser enquadráveis no art. 39º do CIRC.
3.2. Quanto a esta matéria, a sentença (considerando, embora, que as correcções estão legalmente
fundamentadas e que as verbas correspondentes aos donativos em questão não são enquadráveis, em
termos de custo fiscal, no âmbito do disposto no n.º 1 do art. 39º do CIRC ― pois que tal normativo não
prevê a consideração, como custo fiscal, dos donativos feitos a Fundações), veio a considerar que tais
verbas são enquadráveis no âmbito da previsão do n.º 2 do art. 40º do CIRC, uma vez que a Fundação
em causa é detida em mais de 50% pelo Estado.
E é do assim decidido (nesta parte) que a recorrente Fazenda Pública discorda, sustentando, como
se viu, que, enumerando-se no n.º 1 do art. 40º do CIRC, de forma exaustiva, os donativos concedidos
ao Estado, regiões autónomas e autarquias locais, ou a qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e
organismos, ainda que personalizados e referindo-se o n.º 2 do mesmo artigo, tão-somente, ao “Estado
ou as regiões autónomas”, omitindo qualquer alusão a outras entidades públicas, então, do confronto
entre o disposto entre ambos os normativos, deve concluir-se que parece resultar evidente a intenção
de restringir a relevância fiscal, em matéria de custos, dos donativos concedidos às fundações previstas
nesse n.º 2, sendo claro que, se o legislador pretendesse alargar o número de entidades públicas ali
previstas, tê-lo-ia feito expressamente, à semelhança, aliás, do procedimento adoptado relativamente
aos donativos aos quais se refere o n.º 1 do normativo em questão.
Ou seja, a referência ao “Estado”, contida no n.º 2, cujos termos evidenciam uma contraposição
manifesta com o estabelecido no n.º 1 (no qual se enumeram, de forma discriminada, não só o “Estado”
mas também “qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados”),
visará unicamente o Estado, estritamente considerado, excluindo qualquer relevância, para os efeitos
em causa, às participações provenientes de quaisquer outras entidades, ainda que públicas. E, assim,
os donativos concedidos pela impugnante à Fundação Portuguesa das Comunicações não podem ser
considerados custos nos termos do n.º 2 do art. 40º do CIRC.
A questão a decidir prende-se, portanto, com a interpretação da norma constante do n.º 2 do art. 40º
do CIRC (redacção vigente em 1998), quanto à relevância como custo fiscal dos donativos concedidos
a fundações em que institutos públicos e sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos ou
parcialmente públicos participem em, pelo menos, 50% da dotação inicial.
Vejamos.
4.1. No entendimento da sentença, os donativos aqui questionados são enquadráveis no âmbito
do disposto no n.º 2 do citado art. 40º do CIRC e constituem, portanto, custo fiscal do exercício de
1998, uma vez que sendo o ICP e os CTT, à data, um instituto público e uma empresa pública, respectivamente, então, tratando-se de entidades que se integram na administração indirecta do Estado, não
deixam de se englobar no conceito jurídico de Estado, e nessa medida, estar abrangidos pela previsão
do disposto no n.º 2 daquele art. 40º do CIRC.
Discordamos, porém, de tal conclusão.
4.2. Para efeito de determinação da matéria colectável, o art. 40º do CIRC (na redacção em vigor
em 1998) dispunha o seguinte: (1)
Artigo 40º - Donativos ao Estado e a outras entidades
«1 - São considerados custos ou perdas do exercício, na sua totalidade, os donativos concedidos
ao estado, regiões autónomas e autarquias locais, ou a qualquer dos seus serviços, estabelecimentos
e organismos, ainda que personalizados.
2 - São também considerados custos ou perdas de exercício, na sua totalidade, os donativos
concedidos a fundações em que o estado ou as regiões autónomas participem em, pelo menos, 50%
da sua dotação inicial ou, sendo a participação inferior, desde que tal seja autorizado por despacho
conjunto do Ministro das Finanças e do ministro da respectiva tutela.
3 - São igualmente consideradas custos ou perdas do exercício as importâncias concedidas pelos
associados até ao limite de 1/1000 do volume de vendas e/ou dos serviços prestados no exercício da
actividade comercial, industrial ou agrícola aos respectivos organismos associativos a que pertençam,
em vista à satisfação dos seus fins estatutários.
4 - Quando os donativos referidos no presente artigo se destinarem às entidades ou acções a que
aludem a alínea a) e alínea b) do n.º 1 do artigo 39º ou aos fins referidos no n.º 3 do artigo anterior,
serão considerados como custo em valor correspondente a 120% e 140%, respectivamente, do total
desses donativos». (Este n.º 4 tem a redacção introduzida pela Lei n.º 127-B/1997, de 20/12).
4.3. No caso presente, a entidade beneficiária do donativo efectuado pela recorrente Portugal Telecom, SGPS, S.A. (donativo que foi desconsiderado como custo fiscal, por parte da AT) é a Fundação
Portuguesa das Comunicações, uma instituição de direito privado, cuja dotação inicial foi realizada pelo
ICP - Instituto das Comunicações de Portugal, pelos CTT - Correios de Portugal, S.A. e pela Portugal
Telecom, S.A. (cfr. alínea J) do Probatório).
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Antes da publicação do DL n.º 309/2001, de 7/12, o ICP tinha natureza jurídica de instituto público
[tendo sido criado pelo DL n.º 188/81, de 2/7 (2)].
Por sua vez, a anterior empresa pública Correios de Portugal (CTT), que fora criada pelo DL
n.º 49368, de 10/11/1969, (3) viu, pelo DL n.º 87/92, de 14/5, alterada a sua natureza jurídica, convertendo-se em pessoa colectiva de direito privado, com o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, adoptando a denominação CTT - Correios e Telecomunicações de Portugal, S.A. (cfr.
o Preâmbulo do dito DL n.º 87/92 e o n.º 1 do seu art. 1º).
Já a Portugal Telecom, S.A. era uma sociedade anónima de direito privado, cuja composição do
capital social integrava:
- acções ordinárias, detidas por qualquer accionista público ou privado;
- acções da categoria A, detidas maioritariamente pelo Estado ou por entidades que pertenciam
ao sector público, conferindo poderes especiais de intervenção nas assembleias gerais da sociedade
(arts. 4º e 5º n.º 1 dos respectivos Estatutos, publicados no DR – III Série, n.º 209/97, 2º Suplemento,
de 10/9/1997, pp. 17526 (82) a (86).
Com efeito, o DL n.º 277/92, de 15/12, criou (por cisão dos CTT – Correios e Telecomunicações
de Portugal, S.A.), a Telecom Portugal S.A., ficando aquele a dedicar-se exclusivamente à prestação
do serviço público de correios e tendo sido atribuído à nova sociedade anónima criada, como objecto
social “o estabelecimento, a gestão e a exploração das infraestruturas e do serviço de telecomunicações, bem como directamente ou através da constituição ou participação em sociedades, o exercício
de quaisquer actividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias daquelas” (cfr. n.º 1
do art. 1º do dito DL n.º 277/92).
Posteriormente a firma social foi alterada para Portugal Telecom, S.A. e Portugal Telecom, SGPS, S.A.
4.4. Como se disse, no entendimento da sentença, os donativos aqui questionados são enquadráveis
no âmbito do disposto no n.º 2 do art. 40º do CIRC e constituem, portanto, custo fiscal do exercício de
1998, uma vez que sendo o ICP e os CTT, à data, um instituto público e uma empresa pública, respectivamente, então, tratando-se de entidades que se integram na administração indirecta do Estado, não
deixam de se englobar no conceito jurídico de Estado, e nessa medida, estar abrangidos pela previsão
do disposto no art. 40º do CIRC.
Não sufragamos, porém, esse entendimento.
Como refere Freitas do Amaral, (4) na acepção administrativa, «o Estado é a pessoa colectiva
pública que, no seio da comunidade nacional, desempenha, sob a direcção do Governo, a actividade
administrativa», sendo que, na configuração do Estado como entidade jurídico-administrativa, o que
mais releva «é a orientação superior do conjunto da administração pública pelo Governo (CRP, art. 199º
alínea d)), é a distribuição das competências pelos diferentes órgãos centrais e locais e é a separação
entre o Estado e as demais pessoas colectivas públicas – regiões autónomas, autarquias locais, institutos
públicos, empresas públicas, associações públicas» e «Não se confundem Estado e outras entidades
administrativas: o interesse prático maior do recorte da figura do Estado-administração reside, justamente, na possibilidade assim aberta de separar o Estado das outras pessoas colectivas públicas
que integram a Administração. Deste modo, não se confunde o Estado com as regiões autónomas, nem
com as autarquias locais, nem com as associações públicas, nem sequer com os institutos públicos e
empresas públicas, apesar de mais intimamente conexos com ele: todos constituem entidades distintas,
cada qual com a sua personalidade jurídica, com o seu património próprio, com os seus direitos e
obrigações, com as suas atribuições e competências, com as suas finanças, com o seu pessoal, etc.»
Ou seja, a par das atribuições estaduais que o Estado guarda para a administração directa, sob a
gestão imediata dos seus órgãos e através dos serviços integrados na sua pessoa (competindo ao Governo dirigir os serviços e esta actividade da administração directa do Estado), outras atribuições há
cujo desempenho, por virtude de um expediente técnico-jurídico, a lei incumbe a pessoas colectivas de
direito público distintas do Estado, dotadas de autonomia administrativa e financeira, com personalidade
jurídica própria, constituindo a administração indirecta do Estado, (5) ou seja, a administração directa
do Estado é a actividade exercida pelos serviços integrados na pessoa colectiva Estado, ao passo que a
administração indirecta do Estado, embora desenvolvida para realização dos fins do Estado, é exercida
por outras pessoas colectivas públicas distintas do Estado, competindo ao Governo superintender e exercer a tutela sobre esta administração indirecta – cfr. art. 199º alínea d) da CRP, renumeração da RC/97.
E entre as pessoas colectivas que integram a administração indirecta do Estado encontram-se os
institutos públicos, com quatro espécies: os serviços personalizados, as fundações públicas, os estabelecimentos públicos e as empresas públicas. (6)
4.5. Ora, retornando ao caso, por um lado, apenas o ICP - Instituto das Comunicações de Portugal,
enquanto instituto público, integra o perímetro da administração indirecta do Estado, segundo a classificação doutrinária supra referida, sendo de excluir as sociedades anónimas de direito privado e de capital
exclusivamente público ou parcialmente público e, por outro lado, a participação dos CTT, S.A. e da
Portugal Telecom, S.A. no património inicial da fundação aqui em causa parece claramente maioritária,

3799
pertencendo-lhes os prédios urbanos e o material e equipamento destinado ao seu funcionamento (cf.
escritura de constituição da fundação, no processo instrutor apenso, docs. de fls. 32 e 35/54).
Mas, por outro lado, mesmo que se admitisse a integração dos CTT, S.A. e da Portugal Telecom, S A.
no perímetro da administração indirecta do Estado, é de considerar que a melhor interpretação da norma
controvertida (nº 2 do art. 40º do CIRC) aponta no sentido da relevância como custo fiscal dos donativos
concedidos a fundações em que apenas o Estado (administração directa) participa na dotação inicial
(na percentagem mínima de 50%), com exclusão das entidades públicas que integram a administração
indirecta do Estado, designadamente institutos públicos, empresas públicas e sociedades anónimas de
capitais exclusivamente públicos ou parcialmente públicos (caso da Portugal Telecom, S.A.).
Com efeito, é essa a interpretação que, desde logo, resulta do confronto entre o elemento literal dos
nºs. 1 e 2 do mesmo normativo: no n.º 1 o legislador adoptou uma concepção ampla de Estado conferindo relevância, como custo fiscal, aos donativos concedidos ao Estado, regiões autónomas e autarquias
locais, incluindo qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados
(explicitam-se, portanto, as diversas categorias de pessoas colectivas públicas, com personalidades jurídicas
autónomas) ao passo que no n.º 2 se referem apenas duas das categorias de pessoas já antes referenciadas
no n.º 1 (o Estado e as regiões autónomas), o que leva a concluir que o legislador restringiu o âmbito da
previsão legal constante deste n.º 2 apenas a estas duas pessoas colectivas públicas e com o sentido estrito
de cada uma delas, ou seja, não terá querido referir-se, neste n.º 2, ao Estado em sentido lato.
Interpretação esta que é, aliás, reforçada quando verificamos a adopção de idêntica distinção em outras
normas igualmente constante do CIRC [por exemplo na alínea a) do n.º 1 do art. 9º do CIRC (correspondente
ao anterior art. 8º), onde expressamente se discriminam, no âmbito da isenção de IRC, o Estado e qualquer dos
seus serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, compreendidos os institutos públicos],
acrescendo, por outro lado, como bem aponta o MP, a racionalidade financeira da interpretação restritiva da
norma na medida em que, constituindo os donativos receitas próprias das fundações beneficiárias, quando o
Estado (na acepção estrita de pessoa colectiva de direito público) não tem participação relevante no seu património, com a consequente distanciação na condução ou supervisão das suas actividades, não se justifica o benefício da consideração dos donativos como custos fiscais, com a simétrica redução da receita fiscal do Estado.
Pelo que, neste contexto, a sentença recorrida, ao concluir pela ilegalidade das correcções relativas às
verbas correspondentes ao donativo efectuado pela recorrida à Fundação das Telecomunicações (por as considerar enquadráveis no âmbito da previsão do n.º 2 do art. 40º do CIRC, uma vez que a Fundação em causa
é detida em mais de 50% pelo Estado), enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa.
Impondo-se, por isso, a sua revogação, nesta parte que vem recorrida.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na parte em
que vem recorrida e, consequentemente, julgar improcedente, também nessa mesma medida, a impugnação.
Sem custas neste STA, dado que a recorrida não contra-alegou no recurso.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda
Maçãs.
(1) Este artigo foi revogado pelo art. 2º do DL n.º 74/1999, de 16/3, que aprovou o Estatuto do Mecenato, em cujo art. 1º
tal matéria passou, então, a ficar regulada (em termos essencialmente idênticos aos que constavam do art. 40º do CIRC), posteriormente alterado com a publicação da Lei n.º 26/2004, de 8/7 (que aprovou o Estatuto do Mecenato Científico), que veio
a ser revogada pelo art. 147º da Lei n.º 64-B/2011, de 30/12.
Entretanto, a Lei n.º 53-A/2006, aditara ao EBF um novo capítulo X, sob a epígrafe «Benefícios relativos ao mecenato»,
integrando os então aditados arts. 56.º-C, 56.º-D, 56.º-E, 56.º-F, 56.º-G e 56.º-H.
(2) Em cujos nºs 1 e 2 do seu art. 7º se dispunha o seguinte:
«1 — É criado o Instituto das Comunicações de Portugal (ICP), instituto público dotado de personalidade jurídica e
autonomia administrativa e financeira dependente hierarquicamente do Ministro dos Transportes e Comunicações, ao qual
incumbirá:
a) A gestão do espectro radioeléctrico;
b) O apoio ao Governo na coordenação, tutela e planeamento do sector das comunicações de uso público;
c) A representação desse mesmo sector.
2 — O Instituto a que se refere o número anterior reger-se-á pelo estatuto respectivo, a aprovar por decreto regulamentar
dos Ministros das Finanças e do Plano, dos Transportes e Comunicações e da Reforma Administrativa.
(…)».
Posteriormente, com a publicação do DL n.º 309/2001, de 7/12 (que reorganizou o sector das telecomunicações nacionais), o ICP - Instituto das Comunicações de Portugal passou a denominar-se ICP - Autoridade Nacional de Comunicações
(abreviadamente designado por ICP – ANACOM), cujos estatutos foram aprovados pelo mesmo DL.
3 () Neste DL n.º 49368, de 10/11/1969 determinou-se que, a partir de 1/1/1970, “a Administração-Geral dos Correios,
Telégrafos e Telefones passa a constituir uma empresa pública do Estado, denominada «Correios e Telecomunicações de Portugal», regida pelo Estatuto constante do anexo I ao presente decreto-lei (…)”, Estatuto em cujo n.º 2 do seu art. 1º se consagra
que «os Correios e Telecomunicações de Portugal são dotados de personalidade jurídica de direito público, possuem autonomia
administrativa e financeira e têm a sua sede em Lisboa».
(4) Curso de Direito Administrativo, Vol. I, 3ª edição, Almedina, pp. 219 a 223.
(5) Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, 9ª edição, 1970, p. 183.
(6) Cfr. Freitas do Amaral, ob. cit. pp. 137 e 320.
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Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Taxa de Justiça. Regulamento das Custas Judiciais. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a afinal, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do
artigo 8º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do
artigo 8º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que,
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa
de justiça.
Processo n.º 1019/12-30.
Recorrente: Director de Finanças de Vila Real.
Recorrido: António José Mota e mulher.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira interpõe recurso do despacho que, nos
autos de impugnação judicial n.º 50/11.1.BEMDL interposto António José Mota e mulher Maria de
Lurdes Silva Rodrigues Mota, identificados nos autos, determinou o pagamento da taxa de justiça após
a decisão da causa principal.
Nas respectivas alegações, conclui:
I. A vexatio quaestio reconduz-se a saber se, nas situações em que se verificou, em virtude da
legislação aplicável à data da instauração do processo, a dispensa de pagamento prévio de taxa de
justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do art. 15º do RCP, se aplica o regime de aplicação da lei
no tempo, estatuído no n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro.
II. E, por consequência se, como determina aquele artigo, se mantém a dispensa de pagamento,
até que se mostrem devidos afinal.
III. A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e
das Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro.
IV. No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz a quo, pelo entendimento de que o n.º 2 do art. 15º
da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, é aplicável aos processos pendentes e, por esse efeito, as entidades que se
encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa de justiça, determinando a
não aplicabilidade do regime de salvaguarda consignado no art. 8º n.º 9 do RCP, constante na mencionada lei.
V. É diferente o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte. Confiram-se
os processos n.º 607/11.0BEAVR e n.º 3428/11.BEPRT, onde foi decidido dar sem efeito a notificação
para pagamento (respectivamente, em 02/05/2012 e em 17/05/2012). No mesmo sentido, o Parecer do
Conselho Consultivo da PGR, Parecer: P000402011, de 19/04/2012.
VI. Os presentes autos tiveram início em 31/01/2011, sendo-lhes aplicável o regime de custas
processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no Regulamento das Custas Processuais - cfr. art. 26º do Decreto-Lei citado) com as alterações introduzidas pelo
Doc. Lei 52/2011 de 13 de Abril.
VII. O referido Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2º, aplicável aos processos que
correm termos nos tribunais administrativos e fiscais., sendo a taxa de justiça, nos termos do art. 13º,
n.º 1, «paga nos termos fitados no Código de Processo Civil».
VIII. No caso dos autos, o Recorrente encontra-se dispensado do pagamento prévio de taxa de
justiça, atento o estatuído na alínea a) do artigo 15º do RCP, com a redacção em vigor à data da instauração do processo.
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IX. Assim, na redacção dada pela Lei 52/2011 de 13 de Abril, nas situações em que se verifique
dispensa de pagamento prévio, a parte abrangida pela dispensa apenas deverá suportar taxa de justiça/
custas processuais, no termo do processo e nas situações em que tenha decaído, total ou parcialmente,
a posição que sustentou em juízo.
X. A introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, veio a proceder à
alteração no regime do pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas, independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
XI. Todavia, a mencionada lei veio, de igual modo, a salvaguardar a aplicação do regime anterior,
constante da Lei 52/2011 de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
XII. Ou seja, a Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que
se encontravam dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada
no âmbito da legislação anteriormente aplicável, que previa o pagamento a final.
XIII. Logo, em face desta cláusula, aplicável às entidades dispensadas de pagamento prévio de
taxa de justiça (como é o caso do Recorrente) o despacho do meritíssimo juiz a quo padece de vício
de violação de lei - no caso, o n.º 9 do art. 8.º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro e a redacção anterior da
alínea a) do art. 15º do RCP.
XIV. Porque, atenta a data da instauração do processo “a legislação aplicável”, determinava a
“dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça”, tanto assim que dela beneficiou o réu, ora recorrente,
e “essa dispensa mantém-se” (nº 9 do art. 8.º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro).
XV. Donde, resulta ilegal a exigência de pagamento de taxa de justiça correspondente ao impulso
processual (oposição).
XVI. O douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial, determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas normas e como tal, deve
ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao pagamento
de taxa de justiça inicial.”
1.2. Não houve contra-alegações:
1.3. Ouvido o Ministério Público junto deste STA, o digno Magistrado emitiu o douto parecer de
fls. 57-59, no sentido de que o recurso merece provimento, devendo, consequentemente, revogar-se a
decisão recorrida, dando-se sem efeito a notificação da recorrente para o pagamento da taxa de justiça.
2. A decisão, sob recurso, consistiu no seguinte:
“…
A Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro procedeu à sexta alteração ao Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, designadamente dos art.ºs 2.º,
4.º, 6.º, 7º, 8.º, 9º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 29º, 30.º, 31.º, 32.º,
33.º e 34.º
Entrou em vigor 45 dias após a data da sua publicação (e não no 45.º dia após a sua publicação),
ou seja, no dia 30/3/2012 (cfr. art.º 9). Se assim é, aplica-se a este processo pendente, porque não se
verifica nenhuma das excepções previstas nos n.ºs 4 e 5 do art.º 8.
Por outro lado, e contrariamente ao que o Requerente parece defender, não se vê como é que o
n.º 9 do art.º 8.º daquele diploma se possa reportar a si próprio (Regulamento das Custas Processuais),
quando refere “em virtude da legislação aplicável”. Por um lado, porque a legislação aplicável já tem
a redacção que entrou em vigor no dia 30/3/2012, por outro lado não veríamos como compatibilizar
a última parte desse número 9 (“ainda que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das
Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”) se a “legislação aplicável” não
fosse outra que não aquela que visa alterar.
Assim, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça (como é o caso da FP),
independentemente de condenação a final, foi, e bem, notificada, com a decisão que decidiu a causa
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias
- art.º 15.º, n.º 2 do RCP (…).
3. A questão jurídica é esta: a norma do n.º 2 do artigo 15º do Código das Custas Judiciais, introduzida pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, é aplicável aos processos pendentes?
A resposta a esta questão já foi dada pelo STA nos acórdãos, entre outros, nos Acórdãos de
23/5/2012, proc n.º 0246/12, de 10/10/2012, proc n.º 906/12, de 17/10/2012, proc. n.º 905/2012, de
31/10/2012, proc. n.º 921/12 e de 7/11/2012, proc. n.º 982/12, no sentido que:
(i) - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a afinal, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que
susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias;
(ii) - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do art. 8º);
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(iii) - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei
n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é
caso para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite
nos arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme
do direito.
Assim sendo, argumenta-se no referido acórdão n.º 0906 de 31/10/2012, o seguinte:
O art. 8.º da Lei n.º 7/2012 é «uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação
do RCP no tempo, estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a
todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor - 45 dias após a sua publicação, nos termos
do art. 9.º -, quer aos processos pendentes nessa data.
No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa considerar a prevista no
n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de dispensa de pagamento
prévio da taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos
em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de
justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso
não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao
Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só
lhe poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do
trânsito em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei.
O que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo
regime não haja tal dispensa (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º
do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.), não pode exigir-se
imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não resulta,
como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se mantém
a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do regime
de dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime de
custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º
da Lei n.º 7/2012, pág. 30.). Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do regime legal,
não há que salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo
de fazer funcionar o princípio geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do
Código Civil).
Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo
e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade
com o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar,
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos
pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta interpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma:
«Nos processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente
lei passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa,
excepto se ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa
de pagamento prévio se aplica apenas a esta prestação».
O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa
de justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que
ainda não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá
efeitos exclusivamente em relação a esta prestação.
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Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo artigo. Por
isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do Recorrente.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do
prévio pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado
o recurso judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das
alterações que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP».
Em suma, em conformidade com a jurisprudência que acabámos de expor, o n.º 2 do art. 15º do
RCP, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, aplica-se não só aos processos iniciados após a
entrada em vigor deste diploma, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. o n.º 1 do art. 8º
da Lei n.º 7/2012), o que significa que o recurso não merece provimento.
4. Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Regulamento das Custas Judiciais. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a afinal, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do
artigo 8º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do
artigo 8º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que,
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/20 12 deixaram de
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa
de justiça.
Processo n.º 1049/12-30.
Recorrente: Director-Geral da Administração Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Aureliano Ferreira dos Santos.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. O Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira interpõe recurso do despacho que, nos
autos da acção administrativa especial n.º 675/10.2 8BEPNF interposta Aureliano Ferreira dos Santos,
identificado nos autos, determinou o pagamento da taxa de justiça após a decisão da causa principal.
Nas respectivas alegações, conclui:
A) O presente recurso jurisdicional visa a interpretação e aplicação do art. 15º, n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais, na redacção conferida pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, tendo em
conta o disposto no art. 8º, n.º 9 da referida Lei, constante do despacho que determinou ser devida taxa
de justiça pela contestação apresentada, em 03/05/2011, pela Entidade Recorrente.
B) O despacho questionado considerou que a notificação cumpre a legislação aplicável aos autos,
o Dec-Lei 34/2008, a Portaria 419-A/2009 e o ofício circular DGAJ/CFFJ n.º 39/201.
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C) Expressando uma interpretação do art. 15º n.º 2 do Regulamento das Custas Processuais, na
redacção introduzida pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, atento o previsto no n.º 9 do art. 8º deste
diploma, que considera o recorrente não ter correspondência verbal, sendo por isso ilegal, nos termos
do estatuído no art. 9º, n.º 2 do Código Civil.
O) Está em causa saber se o art. 15º, n.º 2 do RCP, com a redacção da Lei 7/2012, é aplicável aos
processos pendentes, ou não, bem como o âmbito de aplicação do n.º 9 do seu art. 8º, que dispõe sobre
a aplicação no tempo das alterações que introduziu.
E) Os presentes autos deram entrada no TAF do Penafiel antes de 10/02/2012, sendo-lhes aplicável,
por essa razão, o regime de custas processuais aprovado pelo DL 34/2008, de 26 de Fevereiro, com as
alterações introduzidas pelo DL 52/201, de 13 de Abril (Regulamento das Custas processuais/RCP).
F) O Recorrente deverá estar assim dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a), do art. 15º do RCP, na redacção dada pela Lei 5272011, de 13de Abril.
G) A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso processual, isto, sem prejuízo de a
parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das Custas processuais (onde a taxa
de justiça se inclui - cfr. art. 3º, n.º 1 do RCP) que sejam da sua responsabilidade. 447º, n.º 1 do CPC
e art. 3º n.º 1 do RCP) que sejam da sua responsabilidade.
H) A introdução do nº2, do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso
I) A Lei 7/2012 salvaguardou no n.º 9 do art. 8º o regime anterior constante da Lei 52/2011 de 13
de Abril, aos processos que se encontrem pendentes, mantendo, para as partes que estavam dispensadas
do pagamento prévio da taxa de justiça, a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas
anteriores, que prevêem o pagamento por essas entidades da taxa de justiça a final.
J) A cláusula de salvaguarda constante do n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012, não permite circunscrever
o seu campo de aplicação aos processos pendentes em que deixou de existir dispensa de pagamento
prévio de taxa de justiça.
K) Com efeito, o n.º 9 do art. 8º da Lei 7/2012 tem como destinatários, os processos pendentes
que, nos termos da lei, estavam dispensados de pagamento prévio da taxa de justiça, estabelecendo
que se mantém a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, quer para os casos que estavam
dispensados do seu pagamento no domínio da legislação anterior, quer para os processos em que, com
a nova redacção do RCP, deixaram de estar dispensados do pagamento prévio da taxa de justiça.
L) É este, salvo melhor, o sentido e alcance da parte final da norma do n.º 9 do art. 8º - “ainda
que a aplicação da redacção que é dada ao regulamento das custas processuais pela presente lei determinasse solução diferente”.
M) O n.º 2 do art. 15º do RCP, aplica-se aos processos iniciados a após a entrada em vigor da
Lei 7/2012, em que as partes estão dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, introduzido
um novo regime de notificação e pagamento de taxa de justiça, bem como,
N) Aplica-se aos processos pendentes, nos termos do n.º 1 do art. 8º da Lei 7/2012, sem prejuízo,
designadamente, da citada norma de salvaguarda do seu n.º 9.
O) Donde que a introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012, de um novo regime de
notificação e pagamento de taxa de justiça para as entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa
de justiça, não permita, a sua aplicação nos processos pendentes, como é o caso dos presentes autos,
ou seja, em que as partes continuam dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça.
P) Tal significaria um entorse na interpretação da norma de salvaguarda constante do n.º 9 do
art. 8º da Lei 7/2012, que conduziria a um esvaziamento do respectivo conteúdo e a um desvio da sua
finalidade.
Q) Em suma, decorre de todo o exposto, que a Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma
salvaguarda para as entidades que se encontram dispensadas de pagamento prévio da taxa de justiça
nos termos do regime do RCP anterior à sua entrada em vigor, como é o caso do Recorrente, mantendo
a solução preconizada no âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento por
essas entidades da taxa de justiça a final.
2. O despacho, no que é relevante, tem a seguinte teor:
“(…)
Não se alcança qualquer previsão que determine a obrigação de pagamento de taxa de justiça,
ao caso em apreço.
Os presentes autos tiveram início em 06.09.2010, sendo-lhe aplicável o regime de custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no Regulamento
das Custas Processuais (RCP), cfr. art. 26º do Decreto-Lei citado) e com as alterações introduzidas
pelo Dec.Lei 52/2011 de 13 de Abril.
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O referido Regulamento, é por força do disposto no seu art. 2º, aplicável aos processos que correm
termos nos tribunais administrativos e fiscais, sendo a taxa de justiça, nos termos que fluem do seu
art.13º, n.º 1, «paga nos termos fixados no Código de Processo Civil».
Sobre esta matéria, estatui o n.º 1 do artigo 447º-A do CPC que «A taxa de justiça é paga pela
parte que demande na qualidade de autor ou réu, exequente ou executado, recorrente e recorrido, nos
termos do disposto no Regulamento das Custas Processuais».
O art. 6º do RCP dispõe que “A taxa de justiça corresponde ao montante devido pelo impulso
processual do interessado e é fixada em função do valor e complexidade da causa de acordo com
o presente regulamento (…), sendo “paga integralmente e de uma só vez por cada parte ou sujeito
processual”- cfr. art. 13º, n.º 2, do RCP.
O pagamento deve ser efectuado «integralmente e de uma só vez por cada parte ou sujeito
processual» (cfr. art. 13º, n.º 2, do RCP), devendo ser efectuado «até ao momento da prática do acto
processual a ela sujeito». (cfr. artigo 14º, n.º 1 do RCP).
No caso dos autos, a demandada encontra-se dispensada do pagamento prévio da taxa de justiça
atento o estatuído na alínea a) do art.15º do RCP.
Assim, e na redacção dada pela Lei 52/2011 de 13 de Abril, nas situações em que se verifique
dispensa de pagamento prévio, a parte abrangida pela dispensa apenas poderá suportar a taxa de
justiça e custas processuais, no termo do processo e nas situações em que tenha decaído, total ou
parcialmente, a posição que sustentou em juízo.
Ora, in casu, a sentença estabelece a responsabilidade do pagamento das custas ao Autor, parte
vencida no pleito.
Pelo que, não se vislumbra qualquer razão que justifique o pagamento do DUC agora remetido.
Por outro lado, não se retira do oficio remetido, qual a redacção do art. 15º do RCP aplicável,
daí que a entidade Requerida, afastando claramente a aplicação do disposto no art. 15º do RCP na
redacção dada pela Lei 52/2011 de 13 de Abril, que dispensa a Requerida do pagamento da taxa de
justiça inicial, relegando para a final, perspectiva que a aludida notificação terá por base a mais
recente alteração ao RCP, com a introdução da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro.
A ser aplicável o art. 15º da citada Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, deverá ter-se em consideração
que a Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, que procedeu à sexta alteração do RCP, veio a introduzir um número
2 aquele normativo, passando a determinar que “2 As partes dispensadas do pagamento prévio de
taxa de justiça, independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que
decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo
de 10 dias”.
A referida Lei, configura no seu art. 9º que entra em vigor 45 dias após a sua publicação.
Assim, iniciando-se o prazo da vacatio legis em 14.01.2012, o prazo da sua entrada em vigor
ocorreria em 29.03.2012.
Tendo a notificação em causa a data de 10.05.2012, já na vigência da mencionada lei, a entidade
Requerida entende que o art. 15º do RCP, a que se reporta a aludida notificação, será o da redacção
dada pela Lei 7/2012 de 13 de Janeiro.
Ainda que seja aplicável o art. 15º do RCP na redacção dada pela Lei 7/2012 de 13 de Janeiro,
a mesma não pode ser aplicável ao caso sub Judice.
Conforme referido a introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Janeiro,
veio a proceder à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas, independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
A mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante da Lei 52/2011 de
13 de Abril, aos processos que se encontravam pendentes.
A Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que se encontram
dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada no âmbito das
alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.
Assim, em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas de pagamento
prévio de taxa de justiça - como no caso da Requerida - consagrado no disposto no art. 9º do art.8º da
Lei 7/2012 de 13 de Janeiro, não se vê como seja a mesma coadunável com a notificação ora remetida,
com vista ao pagamento da taxa de justiça.
Até porque, a sentença foi notificada à ora Requerente, em 25.01.2012, sem que nessa notificação
tenha sido remetido qualquer DUC.
Assim, se requer a clarificação da responsabilidade pelo pagamento da taxa de justiça, por parte
da Requerida tendo em conta o regime de salvaguarda estabelecido no n.º9 do art.8º do RCP.
O Senhor Contador veio a fls.104 a 105 dizer que não assiste qualquer razão à Reclamante.
O Digno Magistrado do Ministério Público considera que pelas razões expostas a fls. 104 a 105
deve ser indeferido o requerido. Ora, começa o Senhor Contador na sua informação de fls. 104 a 105,
por dizer que a notificação de fls.90, na sua 2a parte, apenas peca por tardia, uma vez, que, a mesma
deveria ter sido cumprida com a notificação da decisão final. Pede que tal lapso lhe seja relevado.
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Desde já, releva-se o referido lapso. A referida notificação cumpre a legislação aplicável aos
autos, o Dec-Lei 34/2008, a Portaria 419-A/2009 e o oficio circular DGAJ/CFFJ n.º39/20
Pelos fundamentos e razões explanadas na informação do Senhor Contador, não assiste razão
à Requerente.
Notifique (com cópia da informação do Senhor Contador de fls. 104 a 105 dos autos)”.
3. A questão jurídica é esta: a norma do n.º 2 do artigo 15º do Código das Custas Judiciais, introduzida pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, é aplicável aos processos pendentes?
A resposta a esta questão já foi dada pelo STA nos acórdãos, entre outros, nos Acórdãos de
23/5/2012, proc n.º 0246/12, de 10/10/2012, proc n.º 906/12, de 17/10/2012, proc. n.º 905/2012, de
31/10/2012, proc. n.º 921/12 e de 7/11/2012, proc. n.º 982/12, no sentido que:
(i) - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a afinal, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que
susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias;
(ii) - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do art. 8º);
(iii) - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela
Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por
forçada sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é
caso para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite
nos arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme
do direito.
Assim sendo, argumenta-se no referido acórdão n.º 0906 de 31/10/2012, o seguinte:
O art. 8.º da Lei n.º 7/2012 é «uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação
do RCP no tempo, estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a
todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos
do art. 9.º –, quer aos processos pendentes nessa data.
No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa considerar a prevista no
n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de dispensa de pagamento
prévio da taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos
em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de
justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso
não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao
Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só
lhe poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do
trânsito em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei.
O que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo
regime não haja tal dispensa (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º
do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.), não pode exigir-se
imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não resulta,
como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se mantém
a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do regime
de dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime de
custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º
da Lei n.º 7/2012, pág. 30.). Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do regime legal,
não há que salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo
de fazer funcionar o princípio geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do
Código Civil).
Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo
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e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade
com o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar,
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos
pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta interpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma:
«Nos processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente
lei passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa,
excepto se ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa
de pagamento prévio se aplica apenas a esta prestação».
O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa
de justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que
ainda não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá
efeitos exclusivamente em relação a esta prestação.
Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo artigo. Por
isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do Recorrente.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do
prévio pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado
o recurso judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das
alterações que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP».
Em suma, em conformidade com a jurisprudência que acabámos de expor, o n.º 2 do art. 15º do
RCP, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, aplica-se não só aos processos iniciados após a
entrada em vigor deste diploma, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. o n.º 1 do art. 8º
da Lei n.º 7/2012), o que significa que o recurso não merece provimento.
4. Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Incompetência em razão da hierarquia.
Sumário:
I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, nos
recursos interpostos directamente das decisões dos TT de 1ª Instância, apenas
tem competência para conhecer de matéria de direito (cfr. artigos 12º, n.º 5, 26º,
alínea b) e 38º, alínea a) do ETAF, na actual redacção e 280º, n.º 1 do CPPT).
II — Se nas conclusões das alegações de recurso se manifestar divergência por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida,
quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não estão provados,
quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se
divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos, o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, sendo competente para dele conhecer o Tribunal
Central Administrativo e não o Supremo Tribunal Administrativo.
Processo n.º 1061/12-30.
Recorrente: Serafim Hélder Soares Almeida.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado
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I. Serafim Hélder Soares Almeida, com os sinais dos autos, inconformado com a sentença proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que julgou improcedente a oposição judicial por si
deduzida à execução fiscal n.º3565- 2008101050948, originariamente instaurada contra a Sociedade
de Construções Almeida & Pires, Lda., por dívidas relativas ao IRC do exercício de 2005 no valor de
36.997,79 euros, dela interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte.
Terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
«1) Por aplicação das disposições conjugadas dos arts. 22º, n.º 4, 23º, n.º 4 e 700 da LGT, é possível constatar que com vista à fundamentação da decisão de reversão da execução contra o obrigado
subsidiário, deverá a entidade decisora: i) de forma objectiva, e fundamentada demonstrar na própria
decisão a qualidade de administrador de facto do oponente, invocando factos que demonstrassem o
exercício efectivo do cargo; ii) apurar o grau de insuficiência do património da devedora originária,
para satisfação da divida tributária; iii) determinar de forma exacta o montante pelo qual o revertido
será responsabilizado em sede de reversão.
2) Da fundamentação da decisão que determinou a reversão contra o Alegante, emerge o seguinte:
“Em face das diligencias que antecedem, verifica-se a inexistência de bens penhoráveis à executada,
SOCIEDADE DE COSNTRUÇÕES ALMEIDA & PIRES LDA., NIPC 504 413 309, com a ultima
sede conhecida na RUA RODRIGUES DE FREITAS n.º 589 ERMESINDE. Não havendo bens da
executada que respondam pelo pagamento da dívida, verificam-se assim as condições previstas no n.º 2
do art. 153º do Código do Procedimento e Processo Tributário para a chamada à execução dos responsáveis subsidiários de acordo com a legislação vigente aquando do cargos e o momento de constituição
de responsabilidade, contra estes a execução (...).
1. Relativamente ao facto tributário:
1.1. O facto tributário que está na génese de todas as certidões ocorreu na vigência da LGT, assim,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do seu artigo 24º, os gerentes e administradores serão subsidiariamente
responsáveis pelas dívidas da sociedade mediante prova de culpa da insuficiência do património da
sociedade, por parte da Fazenda Nacional.
2. Relativamente à obrigação de pagamento:
2.1. Verifica-se que a obrigação de pagamento ocorreu na vigência da LGT, assim, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do seu artº 24º, os gerentes e administradores que exerçam, ainda que somente de
facto, funções de gestão em pessoas colectivas ou equiparadas, serão subsidiariamente responsáveis
pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento tenha terminado no período de exercício do seu
cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento.
Assim, em face da informação que antecede e considerando os momentos da constituição da
responsabilidade subsidiária, ao conjugar estes com a legislação então vigente temos que é (são) (solidariamente) responsável(eis) pelo pagamento das seguintes importâncias por dívidas de IRC: (...).
SERAFIM HELDER SOARES ALMEIDA responde pelo pagamento de € 36.997,79.”.
3) Da nota de citação, por via do qual se comunica a decisão de reversão ao aqui Alegante, apenas
consta que: “Não havendo bens da executada que respondam pelo pagamento da dívida, verificam-se
assim as condições previstas no n.º 2 do art. 153º do Código do Procedimento e Processo Tributário
(CPPT) para a chamada à execução dos responsáveis subsidiários de acordo com a legislação vigente a
quando do seu exercício do cargo e o momento da constituição de responsabilidade, revertendo contra
estes a execução.”
4) A A.F., apurou o grau de insuficiência patrimonial da devedora originária, pois que, efectuadas
as diligências necessárias, conclui-se pela inexistência de património societário.
5) A A.F. também aquilatou do quantum de dívida cuja responsabilidade poderia imputar ao
responsável subsidiário.
6) Ao contrário de quanto inculca a decisão a quo, não resulta de nenhum excerto da fundamentação do acto de reversão da execução fiscal que o Alegante, no período a que se reportam as dívidas em
execução, ou no período em que correu o prazo para pagamento voluntário, exerceu de facto funções
de gerente da sociedade devedora originária.
7) Em momento algum a A.F., enuncia, e elenca todo um conjunto de factos, que pela sua configuração, demonstrem de forma cabal que o Alegante no prazo legal de pagamento das dívidas em
execução, de facto, representava perante terceiros, que dava orientações a entidades subordinadas, ou
que se assumia direitos e obrigações em nome da devedora originária.
8) É precisamente neste ponto que a decisão em recurso se encontra ferida de ilegalidade, na medida em que, ao contrário de quanto considerou nos números, 8 a 12 do acervo probatório, em momento
algum são invocados ou descritos factos demonstrativos do exercício efectivo da gerência por parte do
aqui alegante, postergando, assim, o dever de prova (cfr. art.74º, n.º 1 da LGT) a par do dever geral de
fundamentação (cfr. arts. 23º, n.º 4 e 77º da LGT).
9) A concretização da gerência de facto por parte do Alegante surge apenas em sede de contestação
à oposição, onde a Fazenda Pública (cfr. pontos 17 a 20), alega e documenta a concretização de tais
actos por parte do Alegante.
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10) A fundamentação da decisão tem de ser contemporânea, no sentido de que, deve ser efectuada
no momento em que a mesma é comunicada ao sujeito passivo administrado, não podendo a AF. em
momento posterior, no sentido de colmatar um lapso ou erro de procedimento, vir fundamentar uma
decisão que já produziu efeitos na esfera de actuação do sujeito passivo, e com base na qual, exerceu
a sua defesa.
11) Uma fundamentação, realizada à posteriormente à comunicação da decisão ao sujeito administrado, não satisfaz os requisitos do dever geral de fundamentação, como é evidente, uma vez que o
destinatário do acto não fica a saber que factos concretos determinaram a reversão.
12) As razões que o Tribunal a quo alegou na sua decisão para justificar a improcedência da
oposição à execução, não constam da motivação do acto.
13) Salvo o devido respeito foram violados os artigos 2568º(1), n.º 3 da CRP, arts. 214º, 125º e
123º, n.º 2 do CPA e arts. 22º, n.º 4, 23º, n.º 4 e 70º da LGT.
Julgando-se o Recurso procedente, será feita JUSTIÇA!».
Não forma apresentadas contra-alegações.
Vindos os autos ao Tribunal Central Administrativo Norte aquele Tribunal acordou em declarar-se
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, por entender que o mesmo
versava, exclusivamente, matéria de direito (acórdão de fls. 211 e segs.)
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentação:
1. Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
«A- Dos factos provados com relevância para a decisão da causa:
1º - Em 07.08.2008 foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Valongo-2.Ermesinde, processo
de execução fiscal nº3565200801050958 contra a sociedade de Construções Almeida & Pires, Lda.,
NIPC:504 413 309, por dívidas de IRC do ano de 2005.
2º - Em cumprimento de mandato de penhora datado de 31.10.2008, não foram encontrados bens
pertencentes à executada originária - cfr. doc. de fls. 19 e 20 dos autos.
3º - O ora Oponente desde a constituição da sociedade em 06.05.1999 e até à presente data,
consta como gerente da sociedade executada - cfr. certidão da Conservatória do Registo Comercial
de Valongo.
4º - Em 06.11.2008 foi proferido projecto de reversão contra o Oponente, na qualidade de responsável subsidiário - cfr. doc. de fls. 27 dos autos.
5º - Em 10.11.2008, foi enviada notificação por carta registada para audição prévia, a qual foi
recebida em 11.11.2008 - cfr. doc. de fls.25 e 26 dos autos.
6º - Em 05.03.2009 e, na ausência do exercício do direito de audição, foi proferido despacho de
reversão contra o ora Oponente - cfr. doc. de fls. 28 dos autos.
7º - O mesmo foi citado em 12.03.2009 - cfr. doc. de fls. 29 e 30 dos autos,
8º - O ora Oponente foi gerente e, nessa qualidade representou a originária devedora perante a
AT, apondo a sua assinatura, na declaração de inscrição no registo de início de actividade - cfr. docs.
de fls.59 e 60 dos autos.
9º - Assinou a declaração de alterações, para efeitos de actualização da relação de sócios - gerente - cfr. docs. de fls.74 a 75 dos autos.
10º - Bem como a declaração de alterações, para efeitos de opção do regime de tributação em
sede de IRC - cfr. doc. de fls.61 a 62 dos autos.
11º - O ora Oponente apôs a sua assinatura na qualidade de sócio gerente da originária devedora,
na outorga da escritura de compra e venda aos 23 de Maio de 2005, no Cartório Notarial de Valongo,
para aquisição de um imóvel, em nome da sociedade - cfr. doc. de fls. 49 a 52 dos autos.
12.º - O ora Oponente encontrava-se inscrito na Segurança Social, no período a que respeitam
as dívidas, tendo sido entregues declarações de remunerações na qualidade de Membro de Órgão
Estatutário (MOE), cfr.doc. de fls.81 a 84 dos autos.
B- Factos não provados com relevância para a decisão da causa:
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão da causa.».
2. Em face do teor das conclusões da alegação do recurso e da posição assumida pelo Tribunal
Central Administrativo Norte, a questão que aqui deve ser prioritariamente colocada é a de saber da
competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo.
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, constituindo requisito de interesse e ordem pública, devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.
Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do novo ETAF e 280º n.º 1
do CPPT-, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas
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conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito, Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por
sua vez conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos
referidos na alínea b) do n.º 1, do citado art. 26.º do referido Estatuto.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida,
desde que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa
- vide neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 20.05.2009, recurso 18/09, 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.
O recurso não tem assim exclusivamente por fundamento matéria de direito se nas respectivas
conclusões se questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso
ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos
levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos
por relevantes, quer porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se
divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos.
No caso subjudice, a Exmª Relatora no Tribunal Central Administrativo Norte para declarar aquele
Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, concluiu de modo essencial, e além do mais, que «a
apreciação e decisão do recurso em causa passa, em exclusivo, pelo tratamento de conceitos jurídicos,
de matéria jurídica ou de direito».
Ora, salvo o devido respeito, entende-se que o recorrente, ao invés, questiona a factualidade tida
por provada na sentença sob recurso, como aliás é admitido pelo próprio, instado que foi a pronunciar-se sobre tal matéria – cf. fls. 208.
Na verdade, o recorrente invoca, expressamente, o erro no julgamento da matéria de facto (conclusões 7ª e 8ª), alegando que «a decisão em recurso se encontra ferida de ilegalidade, na medida em
que, ao contrário de quanto considerou nos números, 8 a 12 do acervo probatório, em momento algum
são invocados ou descritos factos demonstrativos do exercício efectivo da gerência por parte do aqui
alegante, postergando, assim, o dever de prova (cfr. art.74º, n.º 1 da LGT) a par do dever geral de fundamentação (cfr. arts. 23º, n.º 4 e 77º da LGT)»
Verifica-se, assim divergência com o decidido em sede de matéria de facto invocando-se no recurso erro de julgamento quanto à matéria de facto levada ao probatório nos pontos 8 a 12, pretendendo
desta forma o recorrente pôr em causa o decidido quanto ao exercício efectivo da gerência devedora
originária e daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito.
Ocorre, 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. 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.
Existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a decisão
do tribunal de hierarquia superior – nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
III- DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando-se
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário).
Sem custas.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.
(1) Sic

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Apoio judiciário requerido no decurso do processo: seus efeitos sobre
a taxa de justiça inicial.
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Sumário:
I — Nos termos do n.º 3 do artigo 467º do CPC, o autor deve juntar à petição inicial
o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça devida ou
da concessão do benefício de apoio judiciário, na modalidade de dispensa do
mesmo.
II — Não tendo a petição sido acompanhada de qualquer desses documentos, bem
andou a decisão recorrida em ordenar que o recorrente fizesse essa prova.
III — Se, notificado para o pagamento da taxa de justiça, o recorrente vem depois informar que pediu apoio judiciário nessa data com fundamento em insuficiência
económica superveniente, este pedido, ainda que venha a ser deferido, só produz
efeitos em atos posteriores ao pedido, não abrangendo a taxa de justiça inicial,
pois que no momento da apresentação da mesma não existia pedido de apoio
judiciário, devendo, por isso ser paga a respetiva taxa.
Processo n.º 1096/12-30.
Recorrente: Giampiero Conti.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Giampiero Conti, com os demais sinais nos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que lhe indeferiu o pedido de suspensão do
processo, até à decisão a proferir relativamente ao pedido de apoio judiciário por si formulado com
fundamento em insuficiência económica superveniente no decurso dos presentes autos, apresentando,
para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). O aqui recorrente encontra-se insolvente.
2ª). Não tem assim disponibilidade, nem possibilidade de pagar a taxa de justiça em causa.
3ª). Cumpre referir que o recorrente é casado no regime de separação de bens.
4ª). O seu principal ativo e a sua única fonte de rendimento é a sua reforma.
5ª). Ora, uma vez decretada a sua insolvência aquele forçosamente, deixou de ter disponibilidade
dos seus bens e, consequentemente, não têm condições objetivas para suportar os custos do processo
6ª). Aliás, naquele processo de insolvência, não foi aberto qualquer incidente de liquidação por
inexistência ativo por parte da massa insolvente.
7ª). No referido processo de insolvência, foi requerido e concedido a exoneração do passivo restante, aliás a produzir efeitos daqui a cinco anos, o que veio a ser conseguido.
8ª). Sucede que, foi decidido excluir do rendimento disponível do insolvente a quantia equivalente
a um salário mínimo nacional, cedendo-a ao fiduciário (neste caso, ao administrador da insolvência),
9ª). Acresce que, a sua mulher, foi, de igual modo, declarada insolvente no processo que está
a correr termos sob o n.º 348/08.6TBVCD, no 2º Juízo cível do Tribunal Judicial de Vila do Conde.
10ª). Acresce ainda que o recorrente encontra-se gravemente doente, canceroso, tendo sido submetido operação cirúrgica do qual retirou mais de meio pulmão.
11ª). Necessita de longo e onerosos tratamentos médicos, quimioterapia, medicamentos...
12ª). Tendo, por isso, de suportar elevados custos mensais, o que só é possível com ajuda de
familiares e amigos.
13ª). Aquele gasta mensalmente 400,00€ com alimentação, acrescendo a esse valor as despesas
correntes com água, luz, gás, telefone e deslocações.
14ª). Acresce ainda as despesas medicamentosas que rondam os 350,00 Eur/mês.
15ª). Bem como as despesas com consultas médicas, exames e relatórios médicos
17ª). Em consequência, o recorrente viu-se forçado a apresentar junto da segurança social, via
fax, um pedido de apoio judiciário, conforme cópia junta aos autos.
18ª). O acesso ao direito é universal.
19ª). A ninguém deve ser dificultado, nomeadamente por insuficiência de meios económicos.
20ª). Uma vez verificada a insuficiência económica para o pagamento das despesas judiciais não
faz qualquer sentido que o tribunal obstaculize a materialização dos efeitos do apoio judiciário, com
fundamento em razões de forma.
21ª). Na verdade, a lei não estabelece qualquer prazo limite para o pedido de concessão de apoio
judiciário.
22ª). O artº 18º, n.º 2, da L 34/2004 dispõe que o apoio judiciário deve ser requerido antes da
primeira intervenção, processual, mas esta é uma norma meramente indicativa, que sofre da adaptação
imposta pelas circunstâncias.
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23ª). Como as verificadas no presente caso vg insolvência do recorrente e concessão da exoneração do passivo restante.
24ª). Acresce que, dispõe o artigo 18º, n.º 2 da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho que se se verificar
insuficiência superveniente, suspende-se o prazo para pagamento da taxa de justiça e demais encargos
com o processo até à decisão definitiva do pedido de apoio judiciário, aplicando-se o disposto nos nºs
4 e 5 do artº 24º.
25ª). Da conjugação destas normas resulta que o prazo que estiver a decorrer se interrompe com a
junção aos autos do documento comprovativo da apresentação do requerimento com que é promovido
o procedimento administrativo.
26ª). Ora, o recorrente juntou aos autos esse comprovativo, pelo que o dig. tribunal a quo devia
ter declarado suspenso o prazo de pagamento.
27ª). Ademais, a impossibilidade de pagamento da taxa de justiça em causa tem como consequência a absolvição da instância e o recorrente fica impossibilitado de fazer prova que a fazenda nacional
cometeu uma série de ilegalidades no processo executivo em causa.
28ª). O que se traduz em não poder ter acesso ao direito, por insuficiência económica, consagrado
constitucionalmente no artº 20º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa.
29ª). Interpretar o regime legal como fez o dig. Tribunal a quo implica a violação deste direito
constitucional, por se traduzir na impossibilidade do recorrente ter acesso ao direito, pelo se verificaria
uma inconstitucionalidade na interpretação legal implícita no despacho recorrido.
30ª). Nestes termos e nos mais de direito aplicável, a decisão recorrida violou entre outros, o disposto no artº 20º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa e o artigo 18.º, n.º 2 da Lei n.º 34/2004,
de 29 de julho, pelo que deve ser revogada e substituída por outro que decida que julgue no sentido
defendido pelo ora recorrente, pois só assim e fará justiça!
II. Por acórdão de 13.09.2012 (v. fls. 58/60), o TCAN declarou-se incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do pedido, por entender estar em causa apenas matéria de direito, tendo os
autos sido remetidos a este Supremo Tribunal.
III. No seu parecer de fls. 68, o MºPº pronunciou-se pela incompetência deste STA em razão da
hierarquia, uma vez que nas conclusões 1ª a 15ª o recorrente invoca factos não constantes da fundamentação do despacho recorrido dos quais pretende extrair consequências jurídicas.
IV. Ouvidas as partes sobre esta questão prévia suscitada pelo MºPº, apenas o recorrente veio
dizer que concordava com o parecer, requerendo a remessa do processo ao TCAN (v. fls. 75).
V. Cumpre decidir.
VI. Com interesse para a decisão, e embora não tenha sido fixado no despacho recorrido probatório
formal, resultam, quer do referido despacho, quer dos documentos juntos aos autos, os seguintes factos:
a) Por despacho de 10.04.2012 foi o recorrente notificado para, em 10 dias, juntar aos autos
documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça devida sob pena de absolvição da instância
(fls. 22/24).
b) Por requerimento de 30.04.2012 o recorrente informou o tribunal de que “nesta data apresentou
junto da Segurança Social um novo pedido de apoio judiciário na modalidade de dispensa de taxa de
justiça e demais encargos com o processo, conforme cópia junta”, e pediu que os autos aguardassem
pela decisão do pedido de apoio judiciário (v. fls. 25/28).
c) No requerimento referido na alínea anterior invocou o recorrente como facto superveniente para
o pedido de apoio judiciário a cessação de exoneração do passivo no processo de insolvência que corre
termos sob o n.º 347/08.8.TBVCD do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Vila do Conde (v. fls. 25).
d) Por despacho de 03.05.2012 foi indeferido aquele requerimento e ordenada a notificação do
recorrente para dar cumprimento ao despacho de fls. 428/430 – despacho a que se refere a alínea a)
supra – sob pena de absolvição da instância (v. fls. 38/39).
VII.1. Antes de mais, cabe apreciar a questão suscitada pelo MºP.
Ora, desde já diremos que consideramos este STA competente para conhecer do recurso.
Na verdade, e conforme ficou escrito no acórdão do TCAN, “Embora nas conclusões 1ª a 15ª
o recorrente faça alusão a factos que não integram a decisão recorrida, o recorrente não o fez para
aludir a factos que não foram considerados na decisão recorrida e o deveriam ter sido ou factos que
a decisão recorrida considerou e não poderia ter considerado, nem sequer para descrever conclusões
de facto que deveriam ou não ter sido ali extraídos.
...O que para aqui interessa e que é desde já manifesto, à face do seu teor que não exercem nenhuma função no âmbito do recurso, porque nelas não repousa nenhuma das razões de discordância
com o decidido em 1ª instância.
Não há assim, qualquer controvérsia sobre os pressupostos de facto da decisão.
De todo o exposto decorre que o recurso interposto nos autos tem exclusivo fundamento em
matéria de direito”.
Quer dizer, o que está em causa no presente recurso é apenas a questão de saber se o pedido de
apoio judiciário requerido no decurso do processo, com fundamento em insuficiência económica su-
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perveniente, pode ter efeitos retroativos de modo a abranger a taxa de justiça que deveria ter sido paga
no momento oportuno e não foi.
Sendo assim, são irrelevantes para a decisão os factos das conclusões 1ª a 15º que apenas relevam
para a concessão do apoio judiciário que não é da competência dos tribunais.
Considera-se, por isso, este STA competente para conhecer do recurso.
VII.2. Passemos agora a conhecer do objeto do recurso.
A questão a decidir é a de saber se, deduzido o apoio judiciário já no decurso no processo, com
fundamento em insuficiência económica superveniente, o processo deve ser suspenso até ser proferida
decisão sobre aquele pedido, ou, mais concretamente, se esse pedido, mesmo a ser deferido, produz
efeitos retroativos dispensando o recorrente do pagamento da taxa de justiça que deveria ter pago no
momento da instauração do processo.
De acordo com o n.º 1 do artº 14º do RCP, “O pagamento da primeira ou única prestação da taxa
de justiça faz-se até ao momento da prática do ato processual a ela sujeito, devendo:
a) Nas entregas eletrónicas, ser comprovado por verificação eletrónica, nos termos da portaria
prevista no n.º 1 do artigo 138.º-A do Código do Processo Civil;
b) Nas entregas em suporte de papel, o interessado proceder à entrega do documento comprovativo do pagamento”.
Por outro lado, resulta do n.º 2 do artº 18º da Lei n.º 34/2004, que o apoio judiciário deve ser
requerido antes da primeira intervenção processual, salvo se a situação de insuficiência económica for
superveniente ou se, em virtude do decurso do processo, ocorrer um encargo excecional, suspendendo-se, nestes casos, o prazo para pagamento da taxa de justiça e demais encargos com o processo até à
decisão definitiva do pedido de apoio judiciário, aplicando-se o disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 24.º
Nestes casos, o apoio judiciário deve ser requerido antes da primeira intervenção processual que
ocorra após o conhecimento da respetiva situação (nº 3 do mesmo artigo).
Diz ainda o n.º 3 do artº 467º do CPC que o autor deve juntar à petição inicial o documento
comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça devida ou da concessão do benefício de apoio
judiciário, na modalidade de dispensa do mesmo.
Ora, resulta dos autos que o recorrente apresentou a sua petição inicial sem ter feito prova do
pagamento da taxa de justiça ou de ter requerido o apoio judiciário. E foi por isso mesmo que foi notificado nos termos do despacho referido na alínea a) do probatório supra.
E, como não existia pedido de apoio judiciário, o recorrente estava obrigado ao pagamento da
respetiva taxa de justiça, pelo que bem andou o despacho recorrido ao ordenar a junção da prova do
pagamento.
É certo, como resulta da norma acima transcrita (nº 2 do artº 18º da Lei n.º 34/2004), que o recorrente podia requerer o apoio judiciário com fundamento em insuficiência económica superveniente.
Porém, de acordo com o n.º 3 da mesma norma o apoio judiciário deve ser requerido antes da primeira
intervenção processual que ocorra após o conhecimento da respetiva situação.
Significa isto que esse pedido de apoio só valerá para o futuro abrangendo apenas os atos processuais que ocorram após o conhecimento da respetiva situação.
Então, se no momento da apresentação da petição o recorrente não beneficiava de apoio judiciário,
por nem sequer o ter requerido, ainda que agora lhe venha a ser concedido, apenas valerá para os atos
posteriores ao pedido. Ou seja, não pode, como pretende o requerente, haver lugar a efeito retroativo.
Daqui resulta que não ocorre violação do princípio do acesso ao direito pois que, antes da apresentação da petição, o recorrente não requereu apoio judiciário, não podendo os autos prosseguir sem
o pagamento da taxa de justiça devida.
Pelo que ficou dito, o despacho recorrido decidiu bem pelo que deve manter-se.
IX. Nestes termos e pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 5 de dezembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Executado por reversão. Prescrição. Suspensão da prescrição. Insolvência. Inconstitucionalidade orgânica. Competência legislativa. Assembleia da República. Garantias
dos contribuintes.

3814
Sumário:
I — Por força do disposto no artigo 48º, n.º 2, da LGT, “As causas de suspensão ou
interrupção da prescrição aproveita, igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários”.
II — A subordinação da extensão ao responsável subsidiário dos efeitos dos actos praticados em relação ao devedor originário, que se estabelece no n.º 3 do artigo 48º
da LGT, apenas está prevista quanto aos actos interruptivos da prescrição e não
também quanto às causa de suspensão da prescrição.
III — O sentido e alcance do art. 100º do Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas (CIRE), tem de ser entendido na sua preordenação à satisfação dos interesse da insolvência, que coenvolve, além do interesse prevalecente dos credores,
na satisfação célere e eficiente dos seus créditos, relevantes interesses públicos e
do próprio insolvente.
IV — Trata-se de uma regra específica de suspensão do prazo de prescrição apenas
dirigida aos credores colocados numa situação especial, para que tenham a
possibilidade de serem pagos pelo produto da massa insolvente, em condições de
igualdade e de proporcionalidade, fazendo confluir as execuções dos seus créditos
numa execução universal, através da avocação dos respectivos processos ao da
insolvência.
V — Reconhecendo o próprio legislador a incerteza quanto à possibilidade de satisfação dos direitos de todos os credores e, por conseguinte, a eventual inutilidade
da avocação dos processos, por insuficiência da massa insolvente, não seria
legítimo que o prazo de prescrição corresse contra os mesmos, em decorrência
de um princípio geral acolhido no artigo 321.º, n.º 1, do Código Civil, segundo o
qual a prescrição se suspende durante o período de tempo em que o titular estiver
impedido de fazer valer o seu direito.
VI — Não contendendo o artigo 100.º do CIRE com o regime de suspensão da prescrição
das dívidas tributárias, consagrado nos arts. 48.º a 49.º da LGT, não enferma de
inconstitucionalidade orgânica, por violação dos artigos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1,
alínea i), da CRP.
Processo n.º 1225/12-30.
Recorrente: Marco António Pereira dos Santos Mendes.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. Marco António Pereira dos Santos Mendes, identificado nos autos, intentou reclamação judicial, no TAF de Castelo Branco, na sequência da notificação do documento de cobrança com o nº.
2012000000252564, referente à compensação de créditos que lhe foi efectuada, pedindo a subida imediata
da reclamação e invocando a prescrição da dívida de IVA, correspondente ao período compreendido
entre 1/1/2002 e 31/12/2002.
Naquele Tribunal julgou-se a reclamação totalmente improcedente por a prescrição ainda se não
ter verificado.
2. Inconformado veio recorrer para este Supremo Tribunal, formulando alegações e concluindo
da seguinte forma:
“I — Da Prescrição
1. O presente processo de execução fiscal tem que ser declarado extinto porquanto prescreveu a
dívida tributária que lhe serve de fundamento.
2. Na verdade, e porque se trata de cobrança de quantias relativas a IVA dos períodos compreendidos entre 2001-02-01 a 2001-02-28 (1), a sua cobrança deveria ter sido feita até 28-02-2009, ou seja
até 8 anos após a verificação do facto tributário — cfr. art. 48º, n.º 1 da LGT na sua redacção anterior
às alterações introduzidas pelo n.º 1 do art.º 40º da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro.
3. Contrariamente ao que é referido na sentença recorrida, não pode in casu ser validamente
invocado facto suspensivo ou interruptivo da prescrição diverso do da citação do devedor principal.
4. Refere a decisão recorrida que “... há que considerar que entre 31/01/2008 a 24/12/2011,
conforme decorre do probatório, verificou-se a avocação de todos os processos de execução já instaurados no processo de falência e insolvência a correr termos no Tribunal de Comércio de Lisboa, facto
que determina a suspensão do prazo de prescrição.” (fls. p. 233 do Processo §4, sublinhado nosso).
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5. Factualidade esta que implicaria necessariamente que “a declaração de insolvência/falência
determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor,
durante o decurso do processo.” (Cfr. p. 233 do Processo, §5, sublinhado nosso). Discordamos,
6. Não são aplicáveis aqui directamente as normas constantes do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, tal como não o eram
as normas constantes do CREF revogadas por este diploma, pelas mesmas razões.
7. A impossibilidade de aplicação decorre directamente do facto de este diploma não constar do
elenco de diplomas referidos nos arts. 2º. da LGT e do CPPT.
8. Para além disso, esta (suposta) causa interruptiva do prazo prescricional não consta do elenco
taxativo do art.º 49º da LGT.
9. O argumento usualmente arrolado - o facto de se tratar de uma lei especial que derrogaria por
isso a lei geral - também não pode proceder. 10. Num caso como o dos autos, entende a Doutrina de
forma unânime que se trata de uma situação análoga à das denominadas “garantias dos contribuintes”.
11. Por ser assim, estaremos perante uma questão ainda compreendida no âmbito do princípio
da legalidade, tal como é definido pelo art.º 103., n.º 2 da CRP.
12. Ficando então sujeito a reserva absoluta de lei - cfr. art.º 165º, n.º 1 alínea j) da CRP.
13. O que implicaria que, ainda que aceitássemos o argumento da aplicabilidade por se tratar de
uma norma especial, que afastaria a aplicação do regime geral, sempre teríamos que estender a este
“regime especial” as especiais - perdoe-se-nos a redundância - exigências em termos de competência
legislativa e forma.
14. Assim, e porque o citado art.º 100.º do CIRE consta de Decreto-lei simples não cumpre as
exigências constitucionais em termos de competência legislativa, violando o princípio da legalidade
formal, tal como decorre da aplicação conjugada dos arts. 103., n.º 2 e 165., n.º 1 alínea j) da CRP.
15. Interpretação inversa implica a inconstitucionalidade da interpretação normativa.
16. Devendo considerar-se que não é invocável aqui a aplicação da supracitada norma.
17. Para além do já referido, importa ter consideração o expressamente referido nos arts. 180.
e ss. do CPTT, que regulamenta o efeito do processo de recuperação da empresa e de falência na
execução fiscal.
18. Não existindo em momento algum a referência à suspensão do prazo prescricional, ainda
que por mera remissão.
19. Consequentemente, não se verificou qualquer causa interruptiva do prazo de prescrição que
possa ser oponível ao recorrente.
20. Devendo considerar-se extinta por prescrição a dívida exequenda.
Por mera cautela
21. Ainda que assim não fosse, mas é, também não podemos concordar com a argumentação
referida na sentença recorrida, porquanto constitui Jurisprudência unânime do Supremo Tribunal
de Justiça a ideia de que “A declaração de falência não suspende o prazo de prescrição, só determinando a sustação das execuções a fim de serem apensadas ao processo de falência para aí correrem
os seus termos como reclamação de créditos exequendos” - cfr. neste sentido, Acórdão do supremo
Tribunal Administrativo, proferido no Processo n.º 0115/12, de 12.04.2012, disponível em www.dgsi.pt.
22. Do que se trata, e como muito bem refere o Acórdão citado, é da avocação dos Processos
de Execução Fiscal para que estes passem a tramitar conjuntamente com os demais processos de
reclamação de créditos, dando cumprimento à exigência legal referida nos arts. 180º. e ss. do CPPT.
23. É uma medida claramente justificada pela necessidade de estes processos se encontrarem a
partir desse momento sujeitos às vicissitudes do processo falimentar.
24. Ou seja, “a sentença de declaração de insolvência determina a suspensão de todos os prazos
de prescrição e caducidade oponíveis pelo devedor, durante o decurso do processo” - art.º 100.º CIRE,
sublinhado nosso - o que equivaleria a dizer, no caso vertente, que o prazo prescricional se suspendeu
durante o período que medeia entre a sentença de declaração de insolvência e o fim do processo.
25. Contudo, e porque o recorrente não era parte nesse(s) processo(s) - o de execução e o de
insolvência - esta causa suspensiva apenas seria aplicável ao devedor originário, no caso, Macpress,
e já não ao revertido.
26. Para que tal pudesse suceder, sempre o revertido (ora recorrente) teria que ter sido citado no
prazo máximo de 5 anos após a liquidação, o que, manifestamente não sucedeu.
27. A liquidação do imposto data ocorreu a 28.02.2001, o que implica que, para que pudessem
ser invocadas perante o devedor originário as causas suspensivas e interruptivas da prescrição, este
fosse citado até 5 anos após essa data, ou seja até 28.02.2006, o que não sucedeu.
28. O recorrente apenas foi citado em 2012.01.23, o que implica que, quanto a este, não possam
ser invocadas as causas suspensivas e interruptivas da prescrição que porventura possam ter existido
anteriormente, tudo se passando como se o prazo nunca tivesse estado suspenso.
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29. Pode aceitar-se a suspensão da contagem do prazo para prescrição do art.º 100º do CIRE
relativamente ao devedor principal (ou originário) porquanto este pode intervir no processo e nele
invocar em seu favor a argumentação que entender ser de invocar.
30. O mesmo já não sucede quanto ao revertido fiscal, porquanto este nem sequer é verdadeiramente um devedor ou responsável subsidiário.
31. A citação extemporânea tem como consequência a prescrição do tributo, facto que agora
expressamente se invoca - neste sentido, e por todos, veja-se o Acórdão do STA de 07.03.2012, Processo
n.º 040/12, disponíveI em www.dgsi.pt.
32. Consequentemente, extinguiu-se por prescrição o crédito do imposto, nos termos do disposto no
n.º 3 do art.º 48º. da LGT. Neste mesmo sentido, veja-se o, por todos, o Acórdão do STA de 07.03.2012,
Processo nº. 040/12, disponível em www.dgsi.pt.
33. Sendo assim nulos todos os actos praticados em data posterior aquela, porquanto a dívida
já estava extinta por prescrição.
34. O acto de compensação de créditos padece de ilegalidade porquanto prescreveu a dívida tributária.
II - Da subida imediata do recurso
35. O presente recurso fundamenta-se na extinção por prescrição da dívida exequenda.
36. Fundamento este que serve de base à necessidade de subida imediata para apreciação, não
só porque a não ser assim causaria graves e irreparáveis danos ao recorrente, mas sobretudo porque
se reconduz à estatuição do art.º 278.º, als. a) e c) do CPPT.
Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso, devendo, em consequência,
a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que:
a) Declare como extinta por prescrição a dívida principal, e, consequentemente,
b) Declare extinto por causa não imputável ao devedor revertido o procedimento de execução
fiscal e medidas aplicadas no âmbito deste, nomeadamente a compensação de créditos invocada, e
todo o processado posterior.
Tudo como é de inteira e merecida JUSTIÇA!
3. Não houve contra-alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de “não ser de reconhecer
a causa de suspensão da prescrição das dívidas fiscais…”.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto
“1. No âmbito do processo de execução fiscal n.º 0590200201002910 e apensos, instaurado em
nome da devedora originária “Macpress-Máquinas de Costura e Equipamentos para Industria Têxtil, Lda”, e da qual o ora reclamante é sócio-gerente, encontram-se em cobrança coerciva seguintes
quantias de Imposto Sobre o Valor Acrescentado:
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2. A execução foi instaurada contra a devedora originária em 2002, tendo a mesma sido citada
em 09/09/2002 — cfr. fls. 8 do processo nº339/12.2BECTR. no SITAF;
3. Por sentença proferida pelo Tribunal do Comércio de Lisboa, 2º Juízo, de 31/01/2008, foi decretada a insolvência da Macpress-Máquinas de Costura e Equipamentos para Industria Têxtil, Lda.
Sentença — cfr. fls. 41 a 43 dos presentes autos;
4. De 11/02/2008 a 24/02/2011, os processos de execução fiscal, estiveram avocados no Tribunal do
Comércio de Lisboa — cfr. fls. 41 a 43 dos presentes auras e fls. 16 a 19 do processo n.º 339/12.2BECTB,
no SITAF;
5. Em 24/02/2011, foi proferida decisão judicial de encerramento do processo de insolvência.
cuja causa foi a insuficiência da massa insolvente — cfr. fls. 41 a 43 dos presentes autos;
6. Em 02/08/2011, foi emitida, por carta registada, ao reclamante, notificação para audição prévia
com vista à preparação do processo para efeitos de reversão da execução contra o mesmo, na qualidade
de responsável subsidiário no âmbito do processo de execução fiscal com n.º 0590200201002910 e
apensos - cfr. fls. 51 dos presentes autos;
7. Em 12/01/2012. Marco António Pereira dos Santos Mendes foi citado, por carta regista com
aviso de recepção, da reversão da execução fiscal no 0590200201002910 e apensos, na qualidade de
gerente da originária devedora, para pagar a quantia de € 36.754,53 — cfr. fls. 74 a 75 dos presentes
autos.
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Marco António Pereira dos Santos Mendes, na sequência da notificação de documento de cobrança
com o n.º 2012 000000252564, na qualidade de gerente da originária devedora, referente à compensação de créditos que lhe foi efectuada, deduziu reclamação de actos do órgão de execução fiscal, que
foi julgada totalmente improcedente, por sentença proferida pela Tribunal Administrativo e Fiscal de
Castelo Branco.
Para tanto, ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
• “(…) constitui objecto da presente pretensão a análise da prescrição no âmbito do processo
executivo n.º 0590200201002910 e apensos, e referente ao período de imposto peticionado, ou seja,
IVA do período correspondente a 2002/01/01 a 2002/12/31 - ano de 2002.
• À data dos factos, encontrava-se em vigor a LGT, que determina o prazo prescricional de oito
anos (Art.º 48º, n.º 1 LGT), em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 1999 “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/acto tributário, e nos impostos de obrigação única, a partir da data
em que o facto tributário ocorreu.”
• A impugnação e a citação em processo de execução fiscal interrompem a prescrição (Artº 49º,
nº1 LGT, na redacção que lhe foi dada pelo artigo único da Lei n.º 100/99, de 26/7).
• O prazo de prescrição para o IVA de 2002, começou a correr em 01/01/2003 - art. 48º, n.º 1
LGT.
• A citação da devedora originária, ocorreu em 09/09/2002, pelo que o prazo de prescrição do
IVA de 2002 só começou a decorrer em 01/01/2003, em observância ao disposto no art.º 48º, nº1 da
LGT, e, não antes.
• Em 2/08/2011, o reclamante foi notificado para a audição prévia à reversão, facto que determinou
a interrupção do prazo prescricional.
• Ora, de 1/01/2003 a 02/08/2011, transcorreram mais de oito anos.
• No entanto, há a considerar que de entre 31/01/2008 a 24/02/2011, conforme decorre do probatório, verificou-se a avocação de todos os processos de execução já instaurados ao processo de falência
e insolvência a correr termos no Tribunal do Comércio de Lisboa, facto que determina a suspensão do
prazo de prescrição.
• A relevância dessa materialidade fáctica reside no facto do art. 100º do Código de Insolvência
e Recuperação de Empresas estipular que a declaração de insolvência/falência determina a suspensão
de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o decurso do processo.
• “(…);
• Assim, considerando o lapso temporal de três anos em que os autos estiveram avocados e os
prazos de prescrição suspensos, e o disposto no art. 48º, nº2 da LGT “As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou
subsidiários”, afigura-se-me que a prescrição ainda não se verificou.
• Improcede a pretensão do reclamante”.“(…)”.
Contra esta orientação se insurge o recorrente argumentando, em síntese, que não são aplicáveis
as normas constantes do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, porquanto, o citado art.º 100.º do CIRE, constando de decreto-lei simples não cumpre as exigências constitucionais em termos de competência legislativa, violando

3818
o princípio da legalidade formal, tal como decorre da aplicação conjugada dos arts. 103º, n.º 2 e 165º,
n.º 1, alínea j), da CRP.
Por outro lado, tal causa suspensiva apenas seria aplicável ao devedor originário e já não ao revertido, pois para que tal se verificasse, sempre o revertido (ora recorrente) teria que ter sido citado no
prazo máximo de 5 anos após a liquidação, o que, manifestamente não sucedeu.
Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do presente recurso, nos termos do
disposto nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as questões a apreciar e decidir traduzem-se em
saber se:
a) A Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro de julgamento ao concluir pela não prescrição da dívida
exequenda, com fundamento na verificação da causa de suspensão inserta no art. 100º do CIRE;
b) O art. 100º do CIRE viola o disposto nos arts.103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea j), da CRP.
2.2. Quanto a alegado erro de julgamento
2.2.1. Da aplicação aos autos da suspensão da prescrição prevista no art. 100º do CIRE
Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, nos Acórdãos de: 23 de
Novembro de 2005, proc n.º 590/05; 12 de Junho de 2007, proc n.º 436/07; e 12 de Abril de 2012, proc
n.º 115/12, que a declaração de falência não suspendia o prazo prescricional, por o mesmo ser uma
forma de prosseguir o processo executivo, tal só acontecendo no caso de recuperação de empresas, por
força do art. 29º, n.º 1, do CPEREF.
Uma das orientações centrais que preside ao Novo Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas, traduz-se em dar “primazia à liquidação do património do insolvente (…) que é a vontade dos
credores, enquanto titulares do principal interesse que o direito concursal visa acautelar: o pagamento
dos respectivos créditos, em condições de igualdade quanto ao prejuízo decorrente de o património
do devedor não ser, à partida e na generalidade dos casos, suficiente para satisfazer os seus direitos de
forma integral. Cessa, assim, porque desnecessária, a duplicação de formas de processo especiais (de
recuperação e de falência) existentes no CPEREF, bem como a fase preambular que lhes era comum”.
É nesta sequência que o art. 85º do CIR dispõe:
“1-Declarada a insolvência, todas as acções em que se apreciem questões relativas a bens compreendidos na massa insolvente, intentadas contra o devedor, ou contra terceiros, mas cujo resultado
possa influenciar o valor da massa, e todas as acções de natureza exclusivamente patrimoniais intentadas pelo devedor são apensadas ao processo de insolvência, desde que a apensação seja requerida pelo
administrador da insolvência, com fundamento na conveniência para os fins do processo.”
2-O juiz requisita ao tribunal ou entidade competente a remessa, para efeitos de apensação aos
autos de insolvência, de todos os processos nos quais se tenha efectuado qualquer acto de apreensão
ou detenção de bens compreendidos na massa insolvente.
3-(…).”
Por sua vez, segundo o estatuído no art. 88º do CIRE a declaração de insolvência determina a
suspensão de quaisquer diligências executivas ou providências requeridas pelos credores da insolvência que atinjam bens integrantes da massa insolvente e obsta à instauração ou ao prosseguimento de
qualquer acção executiva intentada pelos credores da insolvência (…)” (2).
Finalmente, o art. 100º do CIRE estabelece que “A sentença de declaração da insolvência determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o
decurso do processo”.
Foi por aplicação do mencionado regime que a sentença recorrida considerou aplicável ao caso a
suspensão ocorrida entre 31/01/2008 a 24/02/2011, desde a data da sentença de declaração de insolvência
da devedora originária até à data em que foi proferida a decisão judicial de encerramento do processo
de insolvência (pontos 4 e 5 do probatório).
Durante o mencionado período, refere a Mª Juíza “a quo” que se verificou a “avocação de todos os
processos de execução já instaurados ao processo de falência e insolvência a correr termos no Tribunal
do Comércio de Lisboa”.
No sentido da aplicação do art. 100º do CIRE à suspensão da prescrição escreve JORGE LOPES
DE SOUSA que “No CEPEREF, estabelece-se que, proferido o despacho de prosseguimento da acção
de recuperação da empresa, ficam imediatamente suspensas todas as execuções instauradas contra
o devedor e todas as diligências de acções executivas que atinjam o seu património, incluindo as que
tenham por fim a cobrança de créditos com privilégio ou com preferência; a suspensão, nos processos
de recuperação da empresa, abrange todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo
devedor (art. 29º nº. 1) e a declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva contra o falido (art. 154.º, n.º 3). Não se estabelece, no caso de declaração de
falência, mas apenas nos de recuperação da empresa, suspensão dos prazos de prescrição (o art. 29.º,
n.º 1 do CPEREF está incluído no Titulo II, relativo ao processo de recuperação da empresa), o que se
justificará por o processo de falência ser uma forma de prosseguir o processo executivo.
No CIRE estabelece-se regime idêntico quanto à suspensão de acções executivas, estabelecendo-se que a declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas ou
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providências requeridas pelos credores da insolvência que atinjam os bens integrantes da massa
insolvente e obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos
credores da insolvência (art. 88.º, n.º1]. Porém, ao contrário do que sucede com a falência, a sentença
de declaração da insolvência determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade
oponíveis pelo devedor, durante o decurso do processo (art. 100.º)”(3).
O recorrente insurge-se contra este entendimento argumentando desde logo que esta forma de
suspensão do prazo de prescrição apenas será de aplicar ao devedor originário e não ao devedor subsidiário, mas sem razão.
Por força do disposto no art. 48º, n.º 2, da LGT, “As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveita, igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários”.
E também não aproveita ao recorrente a excepção a esta regra consagrada no art. 48º, n.º 3, da
LGT, que dispõe 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”.
Como refere JORGE LOPES DE SOUSA(4), a subordinação da extensão ao responsável subsidiário dos efeitos dos actos praticados em relação ao devedor originário, que se estabelece no n.º 3
do art. 48º da LGT, apenas está prevista quanto aos actos interruptivos da prescrição e não também
quanto às causa de suspensão da prescrição, como tal denominadas, designadamente as previstas no
n.º 3 do art. 49º na redacção inicial”.
Como no caso em apreço estamos a falar de uma causa de suspensão, resulta claramente que o
preceito não tem aplicação, ainda que a citação do recorrente tenha sido efectuada para além do 5º ano
posterior à liquidação.
2.2.2. Quanto à alegada inconstitucionalidade orgânica do art. 100º do CIRE
Alega, por fim, o recorrente que o citado art. 100º do CIRE, porque consta de decreto-lei simples, não cumpre as exigências constitucionais em termos de competência legislativa, considerando-se
violado o princípio da legalidade formal, tal como decorre da aplicação conjunta dos arts. 103º, n.º 2,
e 165º, n.º 1, alínea j), da CRP.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que, ao contrário do alegado, o Código da Insolvência e
da Recuperação de Empresas foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, no uso da
autorização legislativa concedida pela Lei n.º 39/2003, de 22 de Agosto. O que significa que não se
trata de um decreto-lei simples mas sim de um decreto-lei credenciado por uma lei de autorização da
Assembleia da República, o que significa que está legitimado a intervir em matéria reservada àquela.
A eventual procedência da inconstitucionalidade suscitada poderia derivar do facto de a referida lei
de autorização, no que respeita ao objecto, sentido e extensão, ser omissa quanto a autorizar o governo
a interferir com o regime de prescrição das dívidas tributárias.
Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal fixada, entre outros, no Acórdão de 14 de Outubro
de 2009, proc n.º 528/09, que “As normas que regulam o regime da prescrição da obrigação tributária,
inclusivamente as relativas ao regime da sua suspensão, inserem-se nas «garantias dos contribuintes»,
pelo que se inclui na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República legislar
sobre essa matéria”. No mesmo sentido vai a jurisprudência do Tribunal Constitucional consignada,
entre outros, no Acórdão de 5 de Julho de 2010, proc n.º 133/10.
Também a doutrina maioritária vai no sentido de que “(…) quer a prescrição como a caducidade,
contendem com as garantias dos contribuintes, quando referidas às relações jurídico-tributárias, estão
como tal, subordinadas ao princípio da legalidade tributária de reserva de lei formal, consagrado no
n.º 2 do art. 103º da Constituição da República, e aos seus postulados “, que há-de englobar, “(…) todo
o critério de decisão ou de qualificação de quaisquer efeitos concernentes à prescrição tem de constar
da norma de tributação emitida nos sobreditos termos”, incluindo, por conseguinte, “a enunciação das
suas causas de interrupção ou suspensão (…)”(5).
A questão dos autos está em saber se, tal como vem recortada a situação, o art. 100º do CIRE
interfere com as garantias dos contribuintes, e, por conseguinte, matéria reservada da Assembleia da
República.
A função garantistica da reserva de lei fiscal, quando incidente em aspectos essenciais da relação
jurídica tributária, tais como a prescrição, reporta-se ao regime de prescrição das dívidas tributárias, tal
como se encontra regulado, em termos gerais, nos arts. 489º e 49º da Lei Geral Tributária.
Nesta sequência, o que importa averiguar é se o legislador ao consagrar o art. 100º do CIRE visa
interferir com aquele regime, em especial, com as causas de suspensão do prazo de prescrição das
dívidas tributárias.
A Lei de Autorização n.º 39/2003, ao definir o seu objecto, dispõe no seu art.1º, n.º 2, que “[o]
Código da Insolvência e Recuperação de Empresas regulará um processo de execução universal que terá
como finalidade a liquidação do património de devedores insolventes e a repartição do produto obtido
pelos credores ou a satisfação destes pela forma prevista num plano de insolvência que, nomeadamente,
se baseie na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente”.
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Ao fazer confluir todos os processos executivos e credores numa execução universal, onde a
própria Administração Fiscal, despojada dos privilégios conferidos pelo processo de execução fiscal,
concorre como qualquer credor, o objectivo do legislador é o da satisfação dos interesses dos credores,
na garantia do seus créditos. Interesses estes que se centram em acautelar “o pagamento dos respectivos
créditos, em condições de igualdade quanto ao prejuízo decorrente de o património do devedor não
ser, à partida e na generalidade dos casos, suficiente para satisfazer os seus direitos de forma integral”.
Para alcançar este objectivo e evitar perturbações no processo, o legislador estabelece que, entre
a data da sentença da insolvência e o decurso do processo, ocorre a suspensão de todos os prazos de
prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor (art. 100º do CIRE).
Trata-se, por conseguinte, de uma regra que não é especialmente dirigida às dívidas tributárias,
tendo, pelo contrário, um conteúdo genérico, porque aplicável a todos os credores, com vista a possibilitar que todos possam ser pagos pelo produto da massa insolvente, em condições de igualdade e
proporcionalidade, através da avocação dos respectivos processos ao da insolvência.
Ora, reconhecendo o próprio legislador a incerteza quanto à possibilidade de satisfação dos direitos de todos os credores e, por conseguinte, a eventual inutilidade da avocação dos processos, por
eventual insuficiência da massa insolvente, não seria legítimo que corresse contra os mesmos o prazo
de prescrição, como aconteceu, aliás, no caso dos autos.
Deriva de um princípio geral, acolhido no art. 321º, n.º 1, do Código Civil, que “A prescrição
suspende-se durante o período de tempo em que o titular estiver impedido de fazer valer o seu direito”.
E este princípio, que é um corolário do princípio geral da boa-fé, princípio basilar da ordem jurídica,
igualmente válido no direito tributário, encontra a sua razão de ser na natureza do instituto da prescrição.
Na verdade, a prescrição assenta na necessidade de pôr termo à incerteza dos direitos e na presunção de abandono do titular. O seu objectivo é dar for extinto um direito que, ao não ser exercido no
prazo fixado, se presume ter sido abandonado pelo titular, relevando a negligência real ou presumida
do mesmo(6).
Assim sendo, se em situações como as dos autos, em que um credor, em homenagem aos interesses
da insolvência, é colocado numa situação em que é obrigado a abrir mão dos processos de execução
fiscal, ainda assim corresse contra ele o prazo de prescrição, teríamos uma solução contrária aos mais
elementares princípios da justiça e da boa-fé.
No contexto apontado, o mencionado art. 100º do CIRE tem de ser encarado como estabelecendo
uma regra específica de suspensão do prazo de prescrição, apenas aplicável aos credores (ainda que a
todos) colocados numa situação especial, isto é, que vejam os seus processos executivos avocados a
um processo de insolvência, valendo a suspensão durante o período que vai da data da declaração de
insolvência até ao termo do processo, nos termos do fixado no art. 230º do CIRE(7).
Em face do exposto, o sentido e o alcance do art. 100º do CIRE têm de ser entendidos na sua
preordenação à satisfação estrita dos interesses da insolvência, que coenvolve, além do interesse prevalecente dos credores, na satisfação célere e eficiente dos seus créditos, relevantes interesses públicos
e do próprio insolvente, na medida em que “[s]endo a garantia comum dos credores o património do
devedor, é aos credores que cumpre decidir quanto à melhor efectivação dessa garantia, e é por essa
via que, seguramente, melhor se satisfaz o interesse público da preservação do bom funcionamento
do mercado”.
Na verdade, como se pode ler no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 53/2004, “[q]uando na massa
insolvente esteja compreendida uma empresa que não gerou os rendimentos necessários ao cumprimento das suas obrigações, a melhor satisfação dos credores pode passar tanto pelo encerramento da
empresa como pela sua manutenção em actividade(…)”, competindo ao direito da insolvência, “a tarefa de regular juridicamente a eliminação ou reorganização financeira de uma empresa segundo uma
lógica de mercado, devolvendo o papel central aos credores, convertidos, por força da insolvência, em
proprietários económicos da empresa”.
Por outro lado, a solução recebida no art. 100º do CIRE encontra justificação num princípio geral,
sem pretender introduzir uma nova causa de suspensão da prescrição das dívidas tributárias e, dessa
forma, contender com o regime da prescrição consagrado nos arts. 48º e 49º da LGT.
Assim como ficou consignado no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 280/10, “Se a função
garantística da reserva de lei fiscal, (…) visa assegurar a previsibilidade dos elementos essenciais do
imposto (e da situação fiscal) e a tutela de confiança do contribuinte”, torna-se claro que nenhum motivo existe também aqui para uma intervenção parlamentar, quando o que está em causa é igualmente a
definição de uma solução jurídica exigida pela própria lógica do regime de insolvência e que se encontra
justificada à luz de um princípio geral de direito (art. 321º, n.º 1, do Código Civil).
Por tudo o que vai exposto, não contendendo o art. 100º do CIRE com o regime de suspensão da
prescrição das dívidas tributárias, consagrado nos arts. 48º a 49º da LGT, não enferma de inconstitucionalidade orgânica, por violação dos arts. 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), da CRP, pelo que improcede
a argumentação do recorrente.
Nesta sequência, deve ser negado provimento ao recurso.
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III- DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino Ribeiro.
(1) Note-se que deve ter ocorrido lapso na indicação destas datas uma vez que na petição da reclamação o ora recorrente
refere-se, precisamente a dívida de IVA relativa aos “períodos compreendidos entre 2002.01.01 a 2002.12.31” (cfr fls. 5 ss.
dos autos).
(2) No mesmo sentido, cfr. o art. 180º do CPPT.
(3) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, Áreas Editora, 6ª edição, volume III,
anotação 4 ao art. 180.º, pp. 321/322.)
(4) Cfr. Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, 2º ed., Áreas editora, p. 118.
(5) Cfr. BENJAMIM RODRIGUES, “A Prescrição no Direito Tributário”, Problemas Fundamentais do Direito Tributário,
Vislis Editores, 1999, pp. 261 e 266.
(6) MARIA FERNANDA MAÇÃS, “A Caducidade no Direito Administrativo: Breves considerações”, Separata de
Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, Coimbra Editora, 2005, p. 123.
(7) Refere o mencionado preceito que o juiz encerra o processo, designadamente, “Quando o administrador da insolvência
constate a insuficiência da massa insolvente para satisfazer as custas do processo e as restantes dívidas da massa insolvente”
[nº 1 alínea d)].

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Taxa de justiça. Regulamento das Custas Judiciais. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13
de Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa
de justiça, independentemente de condenação a afinal, devem ser notificadas com
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.
II — Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do
artigo 8º).
III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do
artigo 8º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que,
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa
de justiça.
Processo n.º 1240/12-30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Rui Miguel Ferreira Marçal.
Relator: Ex.mo Sr Cons.º Dr. Lino Ribeiro.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira interpõe recurso do despacho que, nos
autos de reclamação fiscal n.º 210/12.8BEALM interpostos por Rui Miguel Ferreira Marçal, identificados nos autos, determinou o pagamento da taxa de justiça após a decisão da causa principal.
Nas respectivas alegações, conclui:
I. No caso do autos a vexatio quaestio reconduz-se a saber se nas situações em que se verifica
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído na alínea a) do art. 15º do RCP,
se aplica aos processos pendentes — anteriores à entrada em vigor da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro,
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portanto - o regime estatuído no n.º 2 do art. 15º do RCP, não obstante o regime de aplicação da lei no
tempo ínsito no n.º 9 do art. 8º. do mesmo diploma legal.
II. A questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimento, por parte dos Tribunais e das
Secretarias Judiciais, relativamente à aplicação da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro.
III. No caso dos autos pugnou o Meritíssimo Juiz a quo, pelo entendimento de que o n.º 2 do
artº 15º da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, é aplicável aos processos pendentes, e por esse efeito as
entidades que se encontravam dispensadas de pagamento, teriam de proceder ao pagamento da taxa de
justiça, descurando por completo o regime de salvaguarda consignado no artº 8 n.º 9 do RCP, constante
na mencionada lei.
IV. Destarte, não foi esse o entendimento perfilhado pelo Tribunal Central Administrativo Norte,
no âmbito do Proc. n.º 607/11.0BEAVR e do Proc. n.º 3428/11.BEPRT, o qual considerou, por despacho,
dar sem efeito a notificação para pagamento e a respectiva guia (v.d. cópia de notificação e despacho
que sujeita como doc. e 2).
V. Entende ainda, o Recorrente que o entendimento perfilhado pelo Meritíssimo Juíz a quo, não é
consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no n.º 9 do artº 8º da Lei 7/2012 de 13 de Janeiro.
VI. Os presentes autos tiveram início em 27/02/2012, sendo-lhes, por tal, aplicável o regime de
custas processuais aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstanciado no
Regulamento das Custas Processuais (RCP) — cfr. artigo 26º do Decreto-Lei citado), e com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 52/2011 de 13 de Abril.
VII. O Recorrente encontrava-se dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o
estatuído na alínea a) do artigo 15º do RCP na redacção dada pela Lei 52/2011 de 13 de Abril.
VIII. A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie
pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes que, nos
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, isto sem prejuízo, obviamente,
de a parte dispensada poder vir a ser condenada, a fínal ao pagamento das custas processuais (onde
a taxa de justiça se inclui – cfr. artigo 447º, n.º 1 do CPC e artigo 3º n.º l do RCP) que sejam da sua
responsabilidade.
IX. A introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, veio a proceder
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas,
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.
X. Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante da
Lei 52/2011 de 13 de Abril, aos processos que se encontrem pendentes.
XI. Ou seja, a Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que
se encontram dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada no
âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.
XII. Logo, e em face desta cláusula de salvaguarda aplicável às entidades dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça - como no caso do Recorrente -, consagrado no disposto no n.º 9
do art. 8º da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, afere-se que o referido despacho procede à violação dos
referidos preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal, à exigência, de pagamento de
taxa de justiça correspondente ao impulso processual (oposição) apresentado de forma a obstaculizar
a pretensão formulada pelos requerentes.
XIII. Assim, o douto despacho dos autos que, sancionando o procedimento da Secretaria Judicial,
determina ao ora recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas normas e como
tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso dos autos, ao
pagamento de taxa de justiça.
1.2. Não houve contra-alegações
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da procedência da reclamação com base na
doutrina do parecer do Conselho Consultivo da PGR n.º 40/2011, publicado no DR. 2ª série, n.º 113,
de 12 de Junho.
2. A decisão recorrida, na parte relevante é do seguinte teor:
“A questão suscitada prende-se com a interpretação sobre o alcance da dispensa do pagamento prévio
da taxa de justiça devida pela parte do Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, prevista no art. 15º
do RCP. Com as alterações que introduzidas no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13.02, ao referido art. 15º, foi
acrescentado um número 2, com a seguinte redacção: “2- As partes dispensadas do pagamento prévio da
taxa de justiça, independentemente de condenação afinal, devem ser notificadas, com a decisão que decida
a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.”.
Resulta, assim, que a lei passou a prever expressamente para as entidades dispensadas do pagamento
prévio da taxa de justiça, a obrigação do seu pagamento após a prolacção da decisão final, independentemente da sua condenação.
Ora, nos termos do art. 9º da referida Lei n.º 7/2012, as alterações entram em vigor decorridos
45 dias após a sua publicação, ou seja, em 29 de Março de 2012. E, nos termos previstos no seu art. 8º,
nºs. 1 e 2, essas alterações não são só aplicáveis a todos os processos iniciados após a sua entrada em
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vigor, como aos processos pendentes nessa data, embora neste último caso só se apliquem aos actos
praticados a partir da sua entrada em vigor.
No caso concreto dos autos, a sentença que pôs termo ao processo foi proferida em 25.08.2012, e
assim sendo, o acto que despoleta o nascimento da obrigação do pagamento da taxa de justiça (decisão
que ponha termo ao processo), já ocorreu na vigência da lei nova, pelo que as alterações introduzidas
no RCP pela Lei 7/2012 são neste caso já aplicáveis.
De acordo com o n.º 9 do artº 8º da Lei 7/2012, ficam ressalvadas as situações da dispensa de
pagamento prévio da taxa de justiça inicial, o que significa apenas que naqueles casos em que, à luz
da lei anterior uma entidade estava dispensada do pagamento prévio e à luz da lei nova deixa de o
estar, se mantém essa dispensa de pagamento prévio, sem prejuízo de ser devida a final.
Assim, no caso dos autos, a entidade Requerida mantém à luz da lei nova a dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça (cfr. art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP), mas por força do n.º 2 do art. 15º do
RCP, ainda que não tenha sido condenada, deverá proceder ao pagamento dessa taxa no prazo de 10
dias após a notificação da sentença.”
3. A questão jurídica é esta: a norma do n.º 2 do artigo 15º do Código das Custas Judiciais, introduzida pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, é aplicável aos processos pendentes?
A resposta a esta questão já foi dada pelo STA nos acórdãos, entre outros, nos Acórdãos de
23/5/2012, proc n.º 0246/12, de 10/10/2012, proc n.º 906/12, de 17/10/2012, proc. n.º 905/2012, de
31/10/2012, proc. n.º 921/12 e de 7/11/2012, proc. n.º 982/12, no sentido que:
(i) - De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro,
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de
condenação a afinal, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que
susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias;
(ii) - Essa regra aplica-se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012,
como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do art. 8º);
(iii) - Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8º da Lei
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei
n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é caso
para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite nos
arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme do direito.
Assim sendo, argumenta-se no referido acórdão n.º 0906 de 31/10/2012, o seguinte:
O art. 8.º da Lei n.º 7/2012 é «uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação
do RCP no tempo, estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a
todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos
do art. 9.º –, quer aos processos pendentes nessa data.
No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas excepções, em ordem a salvaguardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa considerar a prevista no
n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de dispensa de pagamento
prévio da taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos
em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de
justiça, essa dispensa mantém-se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso
não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao
Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».
É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da
Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só
lhe poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do
trânsito em julgado da eventual condenação em custas).
Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei.
O que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instauração da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo
regime não haja tal dispensa (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º
do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.), não pode exigir-se
imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não resulta,
como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se mantém
a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do regime de
dispensa), não possa exigir-se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime de custas
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estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regulamento
das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º da Lei
n.º 7/2012, pág. 30.). Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do regime legal, não há que
salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo de fazer funcionar o princípio geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do Código Civil).
Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo
e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade
com o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.
Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar,
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos
pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.
Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta interpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma:
«Nos processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente
lei passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa,
excepto se ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa
de pagamento prévio se aplica apenas a esta prestação».
O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa
de justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que
ainda não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá
efeitos exclusivamente em relação a esta prestação.
Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento
prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo artigo. Por
isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do Recorrente.
Recorde-se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do
prévio pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado
o recurso judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das
alterações que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP».
Em suma, em conformidade com a jurisprudência que acabámos de expor, o n.º 2 do art. 15º do
RCP, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, aplica-se não só aos processos iniciados após a
entrada em vigor deste diploma, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. o n.º 1 do art. 8º
da Lei n.º 7/2012), o que significa que o recurso não merece provimento.
4. Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 5 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Garantia. Caducidade da garantia. Reclamação graciosa. Impugnação judicial.
Sumário:
I — Tendo sido atribuído efeito suspensivo à reclamação graciosa, em razão da
prestação de garantia, esse efeito mantém-se, ainda que tenha sido declarada a
caducidade da garantia por inobservância do prazo de decisão da reclamação
graciosa, se for apresentada impugnação judicial na sequência do indeferimento
daquela reclamação.
II — É que, nos termos do disposto no artigo 169.º, n.º 1, do CPPT, a execução fiscal
fica suspensa até à decisão do pleito, sendo que, em relação à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá quando se formar o caso decidido ou caso
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resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a decisão da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação
administrativa (recurso hierárquico) ou contenciosa (impugnação judicial) com
fundamento em vícios geradores de anulabilidade.
Processo n.º 1270/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco de Investimento Imobiliário, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa, de 4 de Outubro de 2012, que julgou procedente a reclamação judicial deduzida por BANCO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA, com os sinais dos autos, contra o despacho do Chefe do
Serviço de Finanças de Lisboa 3, que lhe foi notificado em 18 de Junho de 2012, que determinou a
prestação de nova garantia para efeitos de manutenção da suspensão do processo de execução fiscal,
após reconhecimento da caducidade da garantia prestada para esse efeito na pendência de reclamação
graciosa.
A recorrente conclui as suas alegações de recurso nos termos seguintes:
I – Visa o presente Recurso reagir contra a douta Sentença que julgou procedente a Reclamação
de Actos do Órgão de Execução Fiscal deduzida por BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SA, Nif. 502.924.047, que teve por objecto o Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de
Lisboa 3, datado de 18/06/2012, proferido no processo de execução fiscal n.º 3085200401047221, e
que determinou a prestação de nova garantia, no valor de €13.634,25, com vista à manutenção da
suspensão da execução para efeitos do art. 169.º do CPPT;
II – Na situação “sub judice” está em discussão saber se a suspensão da execução fiscal determinada por ter sido apresentada Reclamação Graciosa e prestada garantia, tendo sido declarado a
caducidade desta por ter decorrido mais de um ano após a sua apresentação sem que haja decisão,
se mantém sem que seja prestada nova garantia enquanto não for decidida a Impugnação Judicial
interposta do indeferimento do recurso Hierárquico deduzido do indeferimento daquela Reclamação
Graciosa;
III – Ora, o Acto objecto da presente Reclamação foi praticado no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3085200401047221, instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa 3 por dívidas de
Retenção na Fonte de IRS do exercício de 2001, cuja quantia exequenda é de €11.908,20, sendo a
respectiva Liquidação n.º 2004 6410000804 resultante de acção inspectiva;
IV – Não se conformando com aquela Liquidação, a Contribuinte apresentou Reclamação Graciosa, e, com vista a obter a suspensão do processo executivo, apresentou em 08/10/2004 a Garantia
Bancária n.º 125-02-0664149, sendo que em 22/12/2006 requereu a verificação da sua caducidade,
nos termos do art. 183.º-A do CPPT, tendo sido proferido Despacho de Arquivamento em 23/05/2011,
em virtude da garantia bancária já ter sido cancelada através do ofício n.º 06291 de 14/06/2007;
V – A Reclamação Graciosa foi deferida parcialmente, tendo a Contribuinte apresentado Recurso
Hierárquico, e do indeferimento liminar deste deduziu Impugnação Judicial, que se encontra a correr
termos sob o Proc. n.º 1915/11.6BELRS no Tribunal Tributário de Lisboa;
VI – Atendendo ao cancelamento da garantia anterior, ao entendimento veiculado no Ofício-Circulado n.º 60.090 de 15/05/2012, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários, e ao
previsto no art. 169.º n.º 1 do CPPT, do qual resulta que a atribuição de eficácia suspensiva da execução,
em virtude de haver contencioso (Impugnação Judicial), depende da constituição de garantia nos termos
do art. 199.º do mesmo código, foi o Reclamante notificado, através do ofício n.º 5683 de 18/06/2012,
para prestar nova garantia, no valor de €13.634,25, Acto objecto da presente Reclamação;
VII – Determinando o referido Ofício-Circulado n.º 60.090, no seu ponto 5 – caducidade da
garantia (Art. 183.º-A do CPPT), que:
«(…) A redacção actual deste preceito restringe o âmbito de aplicação da norma às situações
de apresentação de reclamação graciosa. O que permite concluir que o instituto da caducidade da
garantia se destina, apenas, a devolver à administração os custos da sua própria ineficiência.
Acompanhando esta leitura, caso exista caducidade da garantia na pendência da reclamação
graciosa e, posteriormente, seja interposto recurso hierárquico, não deve a AT solicitar a prestação
de nova garantia, pois subsiste o pleito que se iniciou com a reclamação graciosa, sendo o recurso
hierárquico um prolongamento desse procedimento.
Diversamente, tal não pode ocorrer no caso de (eventual) reacção judicial ao indeferimento
da pretensão do contribuinte na fase administrativa, por se passar de um “pleito gracioso” para um
“pleito judicial”.
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Na verdade, neste caso o atraso na decisão da impugnação não pode ser imputado à Administração, mas a um órgão de soberania que é independente - o Tribunal.
Nestes termos, após o reconhecimento da caducidade da garantia, por não ter sido cumprido o
prazo máximo de um ano para decisão da reclamação graciosa, o interessado só pode beneficiar da
suspensão até à decisão graciosa do pleito. Sendo apresentado qualquer meio jurisdicional de reacção,
só se verificará nova suspensão do processo de execução se o devedor prestar nova garantia idónea,
para cujo cálculo devem ser contabilizados os juros de mora até à data de apresentação do novo meio
de reacção, em conformidade com o n.º 6 do artigo 199.º do CPPT. (…)»
VIII – Ora, a necessidade de obtenção de receita fiscal é uma incumbência da AT decorrente de
um imperativo constitucional previsto nos termos do art. 103.º da CRP, o qual prescreve no seu n.º 1
que “[o] sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades
públicas …”, pois de outra forma não se poderá assegurar “…uma repartição justa dos rendimentos
e da riqueza”, sendo o crédito tributário indisponível, não podendo ser concedidas moratórias no
pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos estipulados na Lei, como decorre do art. 36.º,
n.º 3 da LGT e do art. 85.º, n.º 3 do CPPT;
IX – De harmonia com o art. 52.º, n.º 1 da LGT e do art. 169.º, n.º 1 do CPPT, a interposição de
reclamação graciosa, Recurso Hierárquico ou Impugnação Judicial, em que se discuta a legalidade da
dívida exequenda, suspende a execução fiscal até à decisão do pleito desde que seja prestada garantia
ou efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida e acrescido;
X – Desta forma, com a prestação da garantia pretende-se assegurar o pagamento da dívida
tributária, no caso em que a execução fiscal se encontra suspensa na sequência de impugnação administrativa ou judicial pelo contribuinte;
XI – Através da Lei n.º 15/2001, de o5/06, e com vista a responsabilizar a AT e os Tribunais e
agilizar a condução dos respectivos processos, foi introduzido no CPPT o art. 183.º-A, que no seu n.º 1
determinava que a garantia prestada pelo contribuinte para suspender a execução fiscal caducava se
Reclamação Graciosa não estivesse decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição,
ou se a Impugnação Judicial, Recurso Judicial ou oposição não estivessem julgados em 1.º instância
no prazo de dois anos a contar da data da sua apresentação, tendo este último prazo passado para
três anos através da redacção dada Lei n.º 30-B/2002, de 30 de Dezembro;
XII – Este art. 183.º-A do CPPT foi entretanto revogado pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, e a Lei n.º 40/2008, de 11/08, veio repor o regime da caducidade da garantia, mas apenas no caso
de Reclamação Graciosa, com efeitos a partir de 01/01/2009;
XIII – No que concerne à impugnação administrativa, a AT deve decidir em tempo útil, já que a
garantia é prestada no interesse do estado, e o protelamento da sua decisão não deve implicar custos
para o contribuinte, mas antes deve ser imputado à AT os custos da sua ineficácia ou da delonga na
decisão, sendo que, no entanto, não se pode descurar ou deixar de assegurar a cobrança da dívida
exequenda;
XIV – Tal como foi entendimento veiculado no acórdão do TCA Sul de 12/02/2008, Proc. 02154/07,
ao preconizar que: “A «voluntas legis» é claramente a de permitir ao contribuinte ver a sua reclamação ou qualquer outro dos procedimentos ou processos iniciados nos citados normativos rapidamente
decididos, sem perder de vista o interesse de garantia de segura e certa cobrança da dívida exequenda
e prevenção contra expedientes dilatórios do contribuinte”;
XV – Das várias versões do art. 183.º-A do CPPT decorre que o Legislador distinguiu, desde o
início, o contencioso administrativo do contencioso judicial, e se assim procedeu é porque entendeu que
o procedimento administrativo e o procedimento judicial são vias recursivas distintas, e sem ligação
entre si que determine a continuação dos efeitos da caducidade no âmbito da nova via impugnatória;
XVI – Efectivamente, a Impugnação Judicial não é uma via recursiva da reclamação Graciosa,
tanto mais que, como tem sido entendido pelos Tribunais Superiores, o sujeito passivo pode invocar,
em sede de Impugnação, vícios do acto tributário que não alegou na Reclamação Graciosa.
XVII – Tal como refere o Prof. Joaquim Freitas da Rocha, in Lições de Procedimento e Processo
Tributário, 3ª edição, Coimbra Editora: “Assim, reclamação e impugnação são duas garantias distintas,
com igualmente distintos espaços de actuação, apesar de terem em comum os objectivos (como vimos,
a anulação dos actos tributários), os fundamentos (“qualquer ilegalidade”), a inexistência de efeito
suspensivo da respectiva liquidação e, em certa medida, os prazos (em regra, 120 e 90 dias). Contudo,
distinguem-se nos seguintes aspectos, em geral condensados no art.º 69.º do CPPT, em referência à
reclamação graciosa”.
XVIII – Desta forma, o prolongamento para o processo judicial de factos ocorridos no procedimento administrativo, como a caducidade da garantia, implicaria a ideia de que a impugnação é
um “continuum processual” da Reclamação Graciosa, o que impediria que a decisão proferida nesta
não se tornasse definitiva no caso do contribuinte deduzir Impugnação Judicial dessa mesma decisão;
XIX – Todavia, esta tese colide com o princípio da separação de poderes, pois assentaria numa
confusão entre Administração e Justiça e, portanto, entre a função de administrar e de julgar, sendo
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inegável que a Impugnação Judicial é um processo autónomo e de natureza diferente da Reclamação
Graciosa;
XX – Efectivamente decorre do art. 103.º, n.º 5 do CPPT que: “Caso haja garantia prestada nos
termos da alínea f) do art.º 69º, esta mantém-se, independentemente de requerimento ou despacho,
sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço”, referindo Rui Duarte Morais, in
A Execução Fiscal, 2ª edição, Almedina, que “O novo n.º 5 deste artigo esclarece também – e bem – uma
outra situação que levantava dúvidas: se a impugnação for apresentada na sequência de uma reclamação graciosa e a esta tiver sido atribuído efeito suspensivo pela administração fiscal, em razão de
prestação de garantia, tal efeito suspensivo manter-se-á ou não no decurso do processo de impugnação? A resposta é, agora, afirmativa (art.º 103º n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito suspensivo à
impugnação é decorrência automática (independentemente de despacho ou requerimento, diz a lei),
de tal efeito ter sido atribuído à reclamação, na condição óbvia de se manter a garantia prestada”.
XXI – Assim, se da Lei resulta que a garantia prestada na sequência do procedimento administrativo se mantém para o processo judicial, o mesmo já não sucede com o aproveitamento da verificação
e reconhecimento da sua caducidade ocorrida no decurso do procedimento administrativo ao processo
judicial que lhe poderá suceder;
XXII – Ao que acresce que do próprio art. 183.º-A do CPPT, na redacção anterior à sua revogação operada pela Lei n.º 53-A/2006, conferia competência exclusiva para apreciação da caducidade
da garantia à entidade onde se encontrava a correr o procedimento ou o processo, o que determinava
que, se o contribuinte não requeresse o reconhecimento da caducidade da garantia perante o órgão
administrativo, já não podia, em sede de contencioso judicial, requerer que lhe fosse reconhecida
a caducidade por ter sido ultrapassado o prazo de um ano para decisão da Reclamação Graciosa;
XXIII – E tal sucede porquanto o pressuposto da caducidade foi o atraso na decisão da Reclamação,
sendo que com a Impugnação esse pressuposto deixava de existir, pois não se pode fazer valer aqui a
caducidade ocorrida em termos e condições distintas, já só podendo ser requerido o reconhecimento
da caducidade que seja verificada na pendência, agora, do processo judicial.
XXIV – Sendo também este o entendimento vertido no acórdão do TCA Norte de 12/05/2005,
Proc. 01611/04.0BEVIS: “Se a garantia que está a ser exigida à executada se destina a conferir carácter
suspensivo à executoriedade de uma liquidação que está a ser discutida em processo de impugnação
judicial, só as vicissitudes desta impugnação podem determinar a caducidade da garantia que venha
a ser prestada, sendo irrelevante que anteriormente haja decorrido uma reclamação que demorou
mais de um ano a ser decidida, dado que esta garantia nenhuma conexão tem com essa reclamação”
XXV – Deste modo, é evidente o distanciamento e a autonomia entre o procedimento administrativo
e o processo judicial, cujas proximidades são apenas aquelas que a lei expressamente prevê, pelo que
a caducidade da garantia prestada dentro das circunstâncias da Reclamação não subsiste para além
da extinção dessa mesma Reclamação;
XXVI – Assim, a execução fiscal fica suspensa até se decidirem definitivamente a impugnação
administrativa e/ou a impugnação judicial, desde que seja prestada garantia, como decorre do art.º 169º
n.º 1 do CPPT, sendo que a verificação e reconhecimento da caducidade da garantia, na sua pendência, só estende os efeitos da suspensão ao procedimento ou processo em que aquela foi verificada ou
reconhecida;
XXVII – Aliás, a Lei distingue o pleito gracioso ou administrativo do pleito contencioso ou judicial, sendo que o pleito fica decidido, no caso de impugnação administrativa, quando se formar o
caso decidido ou resolvido, e, no caso de processo judicial, quando ocorrer o trânsito em julgado da
decisão judicial;
XXVIII – Ao que acresce que se assim não se entender, na redacção do art. 183.º-A do CPPT
anterior à sua revogação operada pela Lei n.º 53-A/2006, ficaria a AT penalizada, por não poder
arrecadar a receita nem deter qualquer garantia, decorrendo tal não só pela delonga na apreciação
da Reclamação Graciosa (e eventual Recurso Hierárquico), o que se compreende, mas também pela
delonga na apreciação da subsequente Impugnação judicial, que incumbe aos Tribunais, o que não se
compreende e não foi certamente este o objectivo do Legislador;
XXIX – Face ao exposto, deve a douta Sentença ser revogada e substituída por outra que considere legal o Despacho objecto da presente Reclamação, em virtude de haver fundamento legal para
exigir a prestação de nova garantia (arts. 103.º n.º 5, 169.º e 183.º-A, todos do CPPT e art. 52.º n.º 1
da LGT).
Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, revogada a Sentença ora sindicada e substituída por outra que considere que o Despacho ora
reclamado é legal.
2 – Contra-alegou o recorrido, concluindo nos seguintes termos:
a) Não obstante o reconhecimento da caducidade da garantia bancária n.º 125-02-0362947,
efetuado nos termos do disposto no artigo 183.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, em vigor à data da prestação da
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garantia, o processo de execução fiscal n.º 3085200401047221 mantém-se suspenso, nos termos
dos artigos 169.º e 199.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, até decisão final do
pleito em sede de impugnação judicial, uma vez que os efeitos postulados no referido normativo se
mantêm na integra;
b) Para efeitos do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, considera-se ocorrer a “decisão do pleito” sempre que a questão decidenda esteja definitivamente decidida,
não sendo passível de ser atacada administrativa ou contenciosamente;
c) Estando pendente a impugnação judicial da dívida subjacente à execução, tal execução
não pode seguir seus termos, ao abrigo do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, uma vez que se encontra suspensa desde 7 de outubro de 2004, em virtude da prestação
da garantia bancária n.º 125-02-0664149;
d) A tese sufragada pela Recorrente configura um favorecimento inadmissível da posição
processual da Administração tributária, não apenas porque a reclamação graciosa, enquanto meio
tutelar primordial ao dispor dos administrados, deverá ser decidida com qualidade, rapidez e eficiência, mas também porque é a própria Administração Tributária quem controla os prazos decisórios,
não devendo admitir-se uma interpretação legal em conformidade com a solução que lhe é mais
favorável ou consoante o que se afigurar mais conveniente em cada momento;
e) A interpretação efectuada pela Recorrente no âmbito do presente recurso é errada e ilegal,
na medida que interpreta o artigo 183.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro, desatendendo aos princípios que norteiam o
sistema tributário, como o princípio da legalidade e desconsiderando, por completo, a intenção do
legislador;
f) Conclui-se assim que a sentença recorrida analisou corretamente os factos que lhe foram
submetidos, não merecendo qualquer censura, pelo que deverá ser mantida na íntegra.
Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências suprirão, deverá o presente recurso
ser dado como improcedente, por não provado e, em consequência, manter-se válida na ordem jurídica
a sentença proferida pelo tribunal “a quo”, tudo com as legais consequências.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 205
a 206 dos autos, no qual defende o não provimento do recurso, em conformidade com o entendimento
sufragado no acórdão deste Supremo tribunal de 12 de Abril de 2012 (rec. n.º 0322/12) e bem assim o
expresso por JORGE LOPES DE SOUSA em anotação 3 ao artigo 183.º-A do CPPT.
Com dispensa dos vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos á conferência.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se declarada a caducidade, ao abrigo do disposto no art. 183.º-A do CPPT (na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 30-B/2002, de 30 de Dezembro), da garantia prestada com vista à
suspensão da execução fiscal na sequência da dedução de reclamação graciosa contra a liquidação que
deu origem à dívida exequenda, pode a Administração tributária exigir nova garantia para suspender
a execução fiscal, se a executada, discordando da decisão daquela reclamação graciosa, bem como da
decisão do recurso hierárquico que dela interpôs, veio a deduzir impugnação judicial.
5 – Na sentença recorrida foram fixados os seguintes factos:
A) Em 24-7-2004, o Reclamante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação adicional n.º 2004 6410000804, de 24 de Março de 2004, identificada com o número de documento 2004
00000000852, relativa a retenções na fonte e juros compensatórios do ano de 2001, no valor global
de €11.908,20, cfr. fls. 28.
B) Com base na certidão de dívida n.º 2004/48757, foi instaurado o processo de execução fiscal
n.º 3085200401047221, contra o Reclamante para cobrança coerciva de dívidas de IRS do exercício
de 2001, cuja quantia exequenda é de € 11.908,20, cfr. fls. 75.
C) Com vista a obter a suspensão da execução a que se refere a alínea anterior, na pendência da
decisão, o Reclamante apresentou a garantia bancária n.º 125-02-0664149, emitida em 7 de Outubro
de 2004, no montante de € 15 736,95, cfr. fls. 30.
D) Por requerimento apresentado em 22/12/2006, o ora Reclamante requereu a declaração da
verificação da caducidade da garantia bancária prestada, cfr. fls. 32 e 33.
E) Por despacho de 08/06/2007, do chefe do serviço de Finanças adjunto, foi reconhecido o
deferimento tácito da caducidade da garantia prestada e ordenado o seu levantamento, cfr. fls. 77.
F) Em 16-07-2009, o Reclamante foi notificado do despacho de indeferimento parcial da reclamação graciosa e recorreu hierarquicamente, cfr. fls. 44.
G) Em 11-07-2011, o Reclamante foi notificado do despacho de indeferimento liminar do recurso
hierárquico apresentado em 15 de Setembro de 2009, cfr. fls. 50.
H) Em 29/09/2011, o Reclamante deduziu impugnação judicial contra o indeferimento do recurso
referido no artigo anterior, impugnação esta que corre os seus termos na Unidade Orgânica 2 do
Tribunal Tributário de Lisboa, sob o n.º 1915/11.6BELRS, cfr. fls. 66.
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I) Pelo ofício n.º 5683, de 18/06/2012, foi o Reclamante notificado para prestar nova garantia,
no valor de €13.634,25, cfr. fls. 80.
J) A presente reclamação foi apresentada em 28/06/2012, cfr. carimbo aposto a fls. 4.
K) No Serviço de Finanças foi prestada a informação de fls. 72 a 74 que aqui se dá por integralmente reproduzida, para todos os efeitos legais.
6 – Apreciando
6.1 Da (i)legalidade da exigência de nova garantia para manutenção da suspensão do processo de execução fiscal na pendência de impugnação judicial deduzida do indeferimento liminar
de recurso hierárquico de indeferimento parcial de reclamação graciosa na pendência da qual
foi declarada, nos termos do artigo 183.º-A do CPPT, a caducidade da garantia prestada para
suspender a execução
A sentença recorrida, a fls. 127 a 138 dos autos, julgou procedente a reclamação deduzida pelo ora
recorrido contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3 que, no âmbito do processo
de execução fiscal n.º 3085200401047221, determinou a prestação de nova garantia para manutenção
do efeito suspensivo da execução na pendência do processo de impugnação subsequente ao indeferimento do recurso hierárquico do indeferimento parcial de reclamação graciosa tendo por objecto a
liquidação adicional n.º 2004 6410000804, de 24 de Março de 2004, identificada com o número de
documento 2004 00000000852, relativa a retenções na fonte e juros compensatórios do ano de 2001,
no valor global de €11.908,20, anulando a decisão reclamada.
Considerou o tribunal “a quo”, fundamentando o decidido nas disposições legais pertinentes e
respectivos comentários de JORGE LOPES de SOUSA e bem assim no Acórdão deste Supremo Tribunal
de 12 de Abril de 2012 (rec. n.º 0322/12), que cita e transcreve reconhecendo tratar-se de caso similar
ao dos presentes autos, que o efeito suspensivo decorrente da prestação de garantia não cessou com a
decisão da reclamação graciosa, pelo que, quando foi proferido despacho determinando a notificação
para a prestação de nova garantia, atenta a declaração de caducidade da garantia anteriormente prestada,
o processo de execução se encontrava suspenso, pois que a declaração de caducidade da garantia não
contende com o efeito suspensivo decorrente da sua prestação, antes se visa assegurar aquele efeito
“apesar” da declaração de caducidade, o que significa que, até á decisão do pleito no sentido atrás
exposto, o efeito suspensivo se mantém, pelo que, no caso vertente, não podia a Administração Fiscal
determinar a prestação de garantia sob a cominação do prosseguimento dos autos de execução.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, pois que entende que o efeito suspensivo da execução
fiscal decorrente da prestação de garantia que caducou se mantém apenas até à formação de “caso
decidido ou resolvido” do “pleito gracioso ou administrativo”, não estendendo os seus efeitos até ao
termo do “pleito judicial”, em razão da autonomia entre o procedimento administrativo e o processo
judicial e porque se assim não se entender (…) ficaria a AT penalizada, por não poder arrecadar a
receita nem deter qualquer garantia, (…) também pela delonga na apreciação da subsequente Impugnação Judicial, que incumbe aos Tribunais, o que não se compreende e não foi certamente este o
objectivo do legislador.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto
aos autos e supra transcrito defende que o recurso não merece provimento.
Vejamos.
O caso dos autos é substancialmente idêntico ao que foi decidido por Acórdão deste Supremo
Tribunal do passado dia 12 de Abril, proferido no recurso n.º 322/12, e, mais recentemente, com o
que foi objecto de Acórdão do passado dia 21 de Novembro (rec. n.º 1155/12), sendo, aliás, que as
conclusões das alegações e contra-alegações ora apresentadas quase reproduzem na íntegra as que o
foram no rec. n.º 1155/12.
À semelhança do que sucedia naquele último Acórdão, também ao caso dos presentes autos é
aplicável a redacção do artigo 183.º-A do CPPT que lhe foi conferida pela Lei n.º 30-B/2002, de 30 de
Dezembro, enquanto no de 12 de Abril era aplicável a redacção originária do artigo 183.º-A do CPPT,
ou seja, a resultante da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho (que o aditou ao CPPT), sem que, porém, tal
diferença de redacção tenha qualquer relevo para o caso dos autos (visto que a única diferença assinalável entre aquelas duas redacções da norma respeitava ao momento em que caducava a garantia nos
processos judiciais - 2 anos contados desde a data da sua apresentação na versão originária da norma;
3 anos na que lhe foi conferida pela Lei n.º 30-B/2002 -, e no caso dos autos e naquele que foi objecto
do Acórdão de 12 de Abril de 2012 a garantia caducou no procedimento de reclamação graciosa, por
falta de decisão no prazo de um ano a contar da data da sua interposição).
Assim, porque o decidido no Acórdão de 12 de Abril, proferido no rec. n.º 322/12, merece a
nossa inteira concordância - como, aliás, resulta à evidência do Acórdão de 21 de Novembro, rec.
n.º 1155/12, que relatámos - também aqui se adoptará a mesma solução, nos termos e pelos fundamentos dele constantes, para os quais se remete, negando provimento ao recurso e confirmando a sentença
recorrida, que bem julgou ao entender que o efeito suspensivo da execução derivado da prestação de
garantia no procedimento de reclamação graciosa se mantém, nos termos do n.º 1 do artigo 169.º do

3830
CPPT, até à decisão do pleito, havendo que interpretar esta expressão no sentido que corresponde ao
seu significado – de litígio – ou seja, até que sobre o litígio se forme “caso decidido ou resolvido”, não
havendo recurso senão à via administrativa”, ou até ao trânsito em julgado da decisão final, havendo
recurso à via contenciosa.
Como já tivemos ocasião de afirmar no anterior Acórdão que proferimos sobre a matéria, é esta,
aliás, a interpretação da norma adoptada pela própria Administração tributária no ponto 2 do Ofício-Circulado que a Fazenda Pública invoca como fundamentação da decisão objecto da reclamação
que está na origem dos presentes autos, na contestação que apresentou em 1.ª instância e nas suas
alegações de recurso para este Supremo Tribunal, onde textualmente se afirma que: “(…) sendo prestada pelo interessado a garantia idónea, nos termos do art. 199.º do CPPT, o n.º 1 do art. 169.º do
CPPT faz daí decorrer a consequência da suspensão da execução «até à decisão do pleito», ou seja,
até à verificação do caso decidido ou resolvido. Tal só ocorre quando o acto tributário ou a dívida,
cuja legalidade ou exigibilidade forem contestadas, deixarem de ser contenciosamente impugnáveis.
No caso de apresentação de meios contenciosos (judiciais) de reacção, o caso decidido ou resolvido
apenas se verifica com o trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, se for obtida uma decisão
definitiva que seja insusceptível de recurso judicial ou ainda se, apesar de passível deste recurso, decorrer o respectivo prazo sem que o mesmo seja apresentado”. Sendo, porém, diversa – distinguindo
pleito administrativo e pleito judicial -, a interpretação que consigna o ponto 5 do mesmo Ofício para
o caso específico da caducidade da garantia (artigo 183.º-A do CPPT).
Também o argumento da autonomia do procedimento de reclamação relativamente ao processo
judicial nada prova no que à alegada não manutenção do efeito suspensivo em razão da garantia prestada,
e que caducou na pendência da reclamação, respeita, pois, como se deixou dito no Acórdão de 12 de
Abril de 2012 que vimos referindo e se reiterou no do passado dia 21 de Novembro:
«(…) Salvo o devido respeito, a questão nada tem a ver com a reconhecidamente diferente natureza
entre a reclamação graciosa e a impugnação judicial, nem sequer com uma qualquer solução de continuidade da garantia entre a reclamação graciosa e a impugnação judicial, mas tão-só com a estabilidade
da relação jurídico-tributária a que se refere a liquidação que deu origem à dívida exequenda.
Nesse sentido aponta também o n.º 5 do art. 103.º, do CPPT, na redacção da Lei n.º 15/2001, de 5 de
Junho, como igualmente bem referiu a Juíza do Tribunal a quo. Na verdade, nesta norma legal, depois
de no número anterior se referir que «A impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do
contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo
tribunal, com respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199.º», estatui-se:
«Caso haja garantia prestada nos termos da alínea f) do artigo 69.º, esta mantém-se, independentemente
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço».
O que parece significar, sem margem para dúvida, que a garantia que haja sido prestada quando da
reclamação graciosa da liquidação da dívida exequenda em ordem a obviar à instauração da execução
fiscal (…) se mantém, em ordem ao mesmo efeito, quando for deduzida impugnação judicial contra o
mesmo acto tributário. E, se assim é nos casos em que a garantia visa obviar à instauração da execução
fiscal porque seria diferente nos casos em que a garantia visa obviar à prossecução da execução, mesmo
que tenha sido declarada a sua caducidade? Seria, aliás, curioso saber se o órgão de execução fiscal,
extraindo todas as consequências da tese que sustenta, permitiria o levantamento da garantia prestada
caso não se tivesse verificado a declaração da respectiva caducidade. No sentido de que a suspensão da
execução fiscal se mantém nas situações em que seja apresentada impugnação judicial na sequência de
reclamação graciosa a que tenha sido atribuído efeito suspensivo, se pronuncia também RUI DUARTE
MORAIS, que afirma textualmente:
«O novo n.º 5 deste artigo esclarece também – e bem – uma outra situação que levantava dúvidas:
se a impugnação for apresentada na sequência de uma reclamação graciosa e a esta tiver sido atribuído
efeito suspensivo pela administração tributária, em razão de prestação de garantia, tal efeito suspensivo
manter-se-á ou não no decurso do processo de impugnação? A resposta é, agora, afirmativa (art.º 103º,
n.º 5, do CPPT). A atribuição de efeito suspensivo à impugnação é decorrência automática (independentemente de despacho ou requerimento, diz a lei) de tal efeito ter sido atribuído à reclamação, na condição
óbvia de se manter a garantia prestada» (A Execução Fiscal, 2.ª edição, Almedina, pág. 80.).
E, salvo melhor opinião, nem esta condição referida na parte final do excerto citado – manutenção
da garantia prestada – pode ser lida com o alcance pretendido pela Recorrente. É que, nos termos que
deixámos referidos, a lei faz equivaler à manutenção da garantia prestada a sua caducidade.
Ainda neste sentido, CARLA RIBEIRO afirma:
«[…] convém ainda referir que uma vez caducado o direito à garantia o mesmo não pode ser repristinado caso o contribuinte não concorde com a decisão da reclamação e decida impugná-la judicialmente.
É que não faz sentido que a garantia possa caducar ou deixar de ser exigível, por omissão da decisão
administrativa e posteriormente possa ser exigida em consequência de impugnação judicial» (Tese de
pós-graduação em Direito Fiscal sob o tema A Garantia Idónea, publicação on line do Centro de In-
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vestigação Jurídico Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, pág. 23, disponível
em (http://www.cije.up.pt/publications/garantia-id%C3%B3nea.)».
(fim de citação).
Diga-se ainda, finalmente, reiterando o que já se disse no acórdão de 21 de Novembro passado
versando sobre idêntica temática, que as receitas fiscais cobradas pela Administração tributária não
são receitas próprias desta, mas receitas do Estado (artigo 103.º n.º 1 da CRP) e que, na nossa perspectiva, a caducidade na garantia prevista no artigo 183.º-A do CPPT não visa penalizar a Administração
tributária (ou os Tribunais, nas redacções da norma anteriores à vigente) pelo atraso na decisão do
pleito, antes evitar que os contribuintes sejam irrazoavelmente penalizados por essa demora na decisão.
Tem, pois, de concluir-se que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a sentença
recorrida, que bem julgou.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Neto.

Lisboa, 5 de Dezembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce
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II — No entanto, nos processos instaurados antes de 1 de Janeiro de 2004, a Fazenda
Pública, por estar isenta de custas, pode usar da faculdade prevista no artigo 145.º,
n.º 5, do CPC, sem sujeição à multa aí cominada.
Processo n.º 627/12-30.
Recorrente: CIMPOR — Cimentos de Portugal, SGPS, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Pública veio recorrer do acórdão proferido por este STA em 12.09.2012 (v. fls. 181
e segs.) com fundamento em oposição com os acórdãos proferidos nos processos nºs 8/08, de 23.04.08
e 0211/09, de 27.05.2009, respetivamente.
II. Notificada para proceder ao pagamento da multa a que se refere o artº 145º do CPC, veio a
mesma reclamar da notificação que para esse efeito lhe foi dirigida, uma vez que na data da instauração
do processo - 16.04.2002 – o Estado estava isento do pagamento de custas e multa (Código das Custas
Judiciais vigente a essa data).
Em defesa deste entendimento invoca, entre outros, os acórdãos do STA de 12.01.95 - 1ª Subsecção
do CA - e de 02.05.95 - Pleno da Secção de Contencioso Administrativo - proferidos nos Processos
nºs 24757 e 30.742.
III. O MºPº pronunciou-se no sentido da exclusão da aplicação da isenção da multa, entendimento
esse que resulta dos mais recentes acórdãos deste STA sobre a questão (Acórdãos de 18.11.09, 25.11.09
e 26.05.10, proferidos nos Processos nºs 0952/08, 0794/09 e 0259/10, respetivamente).
IV. Vejamos então se a FP está ou não isenta do pagamento da multa devida pela prática de ato
processual fora do prazo normal (artº 145º, n.º 5 do CPC).
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IV.1. O Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98,
de 11 de fevereiro, estabelecia no seu artº 3º, n.º 1, alínea a) a isenção de custas do Estado, incluindo
os seus serviços e organismos, ainda que personalizados.
Assim, entendia-se que, estando a multa a que se refere o artº 145º do CPC em íntima conexão
com as custas do processo, gozando a Fazenda Pública de isenção de custas, como inequivocamente
decorre do artº. 3º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários, estava também isenta da
multa (Neste sentido v. os acórdãos deste STA de 25.05.2005 e de 30.11.2005 – Processos nºs 0195/05
e 0212/05, respetivamente, e, mais recentemente os acórdãos de 30.03.2011 –Processo n.º 084/2011 e
de 31.10.2012 – Processo n.º 0985/12).
IV.2. Porém, o DL n.º 324/2003, de 27 de dezembro, revogou aquele Regulamento, na parte relativa
aos processos judiciais tributários, e eliminou, com as alterações que introduziu no CCJ, as isenções
de custas do Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, que constavam das alíneas a), c) e e), do
n.º 1 do art. 2.º do CCJ, na redação dada pelo DL 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 (artº. 189.º) e estabelece a regra da igualdade das partes no processo, inclusivamente em matéria
de sanções processuais (art. 6.º). O RCP não alterou este regime de sujeição das entidades públicas a
custas nos processos administrativos e tributários, já que estes processos não são incluídos na lista de
isenções que consta do seu art. 4.º.
Por isso, na generalidade dos processos do contencioso tributário, deverá hoje entender-se que a
Fazenda Pública e outras entidades públicas estão sujeitas ao pagamento da multa referida no artº. 145.º,
n.ºs 5 e 6, do CPC, se pretenderem praticar atos processuais nos três dias úteis subsequentes ao termo do
prazo (Jorge Lopes de Sousa -Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado,
Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação 8 ao artº. 20.º, pág. 277/278.).
IV.3. Porém, o artº 14º, n.º 1 do DL 342/2003, de 27 de dezembro, veio determinar que “1 — Sem
prejuízo do disposto no número seguinte, as alterações ao Código das Custas Judiciais constantes deste
diploma só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor”.
Assim sendo, e porque os presentes autos foram instaurados em 16.04.2002, a Fazenda Pública
ainda beneficia de isenção de custas, pelo que igualmente beneficia de isenção da multa referida no
citado artº 145º do CPC.
V. Nestes termos e pelo exposto, defere-se a reclamação da Fazenda Pública, dando-se sem efeito
a notificação para o pagamento da multa processual a que se refere o artº 145º do CPC.
Sem custas.
Transitado conclua para admissão (ou rejeição) do recurso interposto para o Pleno.
Lisboa, 12 de dezembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Locação de universalidade de bens. Sistema multimunicipal de captação, tratamento
e distribuição de águas para consumo público. Reversão de bens para o Estado,
terminada a concessão. Insusceptibilidade de transmissão desses bens para a concessionária. Não sujeição a sisa.
Sumário:
I — Nos termos da cláusula 10.ª, n.º 4 do contrato de concessão assinado em 27
de Junho de 1996, entre o Estado Português e a Sociedade Águas do Douro e
Paiva, S. A., para além dos bens logo afectos à concessão e mencionados em
anexo, permitia-se que os órgãos e imóveis de qualquer natureza, das redes de
distribuição de água para consumo público pertencentes aos municípios utilizadores e em relação aos quais pudesse haver interesse em integrá-los em rede alta,
poderiam, mediante acordo ser por estes cedidos à concessionária a título gratuito
ou oneroso, na parte em que sejam indispensáveis por parte desta, permitindo-se
ainda que tornando-se desnecessária a utilização pela concessionária dessas
redes de distribuição de água para consumo público estas serão devolvidas aos
municípios cedentes.
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II — Celebrado entre o Município de Gaia e a referida Sociedade Águas do Douro e
Paiva um contrato de locação de infraestruturas referidas na citada cláusula, este
é válido, mas não produz quaisquer efeitos a cláusula que refere que no termo do
contrato os bens ficarão propriedade da Sociedade, já que eles apenas se mantêm
na sua propriedade durante a concessão, revertendo para o município no termo
do mesmo contrato ou quando se tornar desnecessária a utilização pela concessionária (artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de novembro e cláusula 10.ª
citada).
III — Deste modo, a transmissão dos bens objecto de concessão para a concessionária
é meramente temporária e visa satisfazer a actividade da concessão, pelo que não
há lugar a liquidação de sisa.
IV — De todo o modo, não tem aqui aplicação o disposto no artigo 10.º da LGT, não
só porque os bens em causa são bens do domínio público que não entraram no
comércio jurídico privado em virtude de qualquer desafectação e integração no
domínio privado, como nem sequer houve por parte da referida adquirente aumento
da sua capacidade contributiva, atendendo a que os bens nunca poderão entrar
no seu património, pois no termo da concessão os mesmos bens — aqueles a que
os autos se referem — reverterão para o respectivo município.
Processo n.º 801/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Águas do Douro e Paiva, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Fazenda Pública veio recorrer da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, que julgou procedente a impugnação deduzida pela sociedade Águas do Douro S.A., com os
demais sinais dos autos, contra a liquidação adicional do imposto municipal de sisa, no montante de
1.695.912,85 euros, acrescido € 681.431,72 a título de juros compensatórios, resultante da celebração
de um contrato de locação de universalidade de bens realizado no ano 2000, apresentando para o efeito,
alegações nas quais conclui:
A). A douta sentença recorrida dá por assente que a transferência da propriedade das infra-estruturas
que integram o sistema multimunicipal de captação, tratamento e abastecimento de água para consumo
público do sul do Grande Porto pelo dito “contrato de locação de universalidade de bens” entre o
Município e a empresa municipal e a impugnante em 27.03.2000, estando os contraentes Município e
empresa municipal impedidos de, unilateralmente, resolverem o contrato antes do seu termo, seja por
que motivo for, determina a caracterização do contrato como operando a transmissão da propriedade
desses bens a título oneroso.
B). Assim, a douta sentença recorrida parte da premissa de se estar perante contrato que teve por
escopo a transferência de propriedade das infraestruturas afetas à concessão detida pela impugnante,
para centrar-se na questão de aferir da admissibilidade da transmissão de tais infra - estruturas do
Município para a impugnante e, previamente, de aferir da sua integração no domínio público ou no
domínio privado do Município.
C). A douta sentença recorrida sufraga então o entendimento de que, atendendo ao tipo de necessidades cuja satisfação implica a utilização dessas infraestruturas, tais bens estariam integrados no
domínio público, pelo que tratar-se-iam de bens inalienáveis, pela sua própria natureza e afetação à
utilidade pública, concluindo não se poder falar aqui em sujeição a Imposto Municipal de Sisa com
base nesta transmissão de bens.
D). Não obstante, o que é certo, como assinalado na própria sentença recorrida, é que as partes
quiseram por via do dito “contrato de locação de universalidade de bens”, efetivamente um contrato de
compra e venda, transmitir a propriedade de uma coisa ou outro direito, mediante um preço (artº. 874º
do Código Civil), in casu, transferir o direito de propriedade sobre as infraestruturas em benefício de
pessoa coletiva de direito privado - a impugnante, sendo certo que a constituição ou transferência de
direitos reais sobre coisas determinadas se dá por mero efeito do contrato, salvas as exceções previstas
na lei (artº. 408º, n.º 1, do Código Civil).
E). A este respeito o artº. 10º da Lei Geral Tributária preceitua que o caráter ilícito da obtenção de
rendimentos ou da aquisição, titularidade ou transmissão dos bens não obsta à sua tributação quando
esses atos preencham os pressupostos das normas de incidência aplicáveis.
F). Se bem que o ato ou facto ilícito seja “um facto em desacordo ou em contrariedade com a
ordem jurídica”, passível de um juízo de desvalor ou reprovação relativamente ao ato, esse ato ou
facto ilícito “é, em primeiro lugar e acima de tudo, um facto jurídico”, e que o ato ou facto ilícito tem
natureza voluntária, na “medida que reflete uma manifestação de vontade.”
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G). Como tal, embora o contrato possa estar afetado de ilicitude, designadamente no plano cível,
a tributação, reportando-se unicamente às circunstâncias reveladoras de capacidade contributiva manifestadas no ato ou facto, é indiferente ao caráter lícito ou ilícito da obtenção ou disposição dos bens,
sendo este um aspeto da natureza valorativamente neutra da tributação, doutrinalmente reiterada, e uma
das vertentes da consideração económica dos factos ou atos com relevância jurídica tributária.
H). Cabe aqui traçar um paralelismo entre o direito fiscal, ao consagrar o critério da consideração
económica dos factos ou atos com relevância jurídica tributária, e o direito civil no sentido que, apesar de
juscivilisticamente cominar a nulidade dos negócios jurídicos de objeto físico ou legalmente impossível
à ordem pública ou contrários aos bons costumes (cfr. artº. 280º do Código Civil), ignora esse vício
quando é invocado pela pessoa que o praticou, por forma a impedir que essa pessoa seja beneficiada.
I). Também assim sucede no direito fiscal, em que quem atua de modo ilícito não pode tirar partido
no âmbito fiscal da cominação de outro ramo de Direito, devendo sujeitar-se à tributação prevista na
lei, razão pela qual desde que o Fisco tenha diante de si um ato ou contrato suscetível de, em abstrato,
operar uma transmissão, não pode deixar de efetuar a liquidação do imposto correspondente.
J). A ilicitude do ato ou facto tributado e sua sanção deverá situar-se no domínio pré-tributário ou
extratributário do Direito comum (civil, penal ou administrativo, p. ex.), subsistindo a tributação das
atividades ilícitas em vista da capacidade contributiva detetada, em obediência, de resto, ao princípio
geral do direito fiscal da igualdade tributária (horizontal e vertical).
K). Nem cabe arguir no caso que a tributação dos atos ou factos ilícitos exclui a tributação dos atos
ou factos colocados fora do circuito económico, porque essa exclusão reporta-se à ilicitude absoluta,
não da ilicitude relativa, derivada da falta de requisitos formais ou de autorização legal.
L). E, quanto à falta de autorização legal para a transmissão das infraestruturas aludidas, cabe
salientar que esta não se revela impossibilidade tal que corresponda à mencionada ilicitude absoluta
erigida pela doutrina como impeditiva da tributação de atos ou factos ilícitos, pois, como refere o STA,
em acórdão de 08.09.2011 tirado no processo n.º 0267/11, o facto das coisas públicas não poderem ser
objeto de contratos de direito civil, nem reduzidas à propriedade privada ou ser objeto de posse civil,
não significa que elas não possam ser subtraídas ao domínio público e integradas no domínio privado
e que, na sequência desta alteração, não possam ser objeto de atos de comércio.
M). Assim, a autonomia do Direito Fiscal em relação a outros ramos de Direito, como o Direito
privado, evidencia-se e encontra a sua razão de ser na natureza da relação jurídica fiscal, fundada no
princípio da legalidade tributária por força do qual a relação jurídica se constitui, verificado o facto
tributário previsto na lei.
N). Cumpre então objetar que a douta sentença recorrida aprecia a legalidade da liquidação impugnada não pela sua admissibilidade perante os normativos tributários, mas ajuizando da sua legalidade
no plano cível ou administrativo, o que não deve ter lugar em processo judicial tributário impugnatório
de ato de liquidação.
O). O facto tributável, enquanto facto típico, só existe como tal desde que na realidade se verifiquem todos os elementos de incidência previstos nas leis tributárias que, desta perspetiva, se convertem
em elementos do facto tributário.
P). Diante da inexistência de um conceito de transmissão entre as normas respeitantes à sisa,
esse conceito de transmissão é caracterizado de harmonia com os princípios que afloram dos artºs 1º,
2º, 8º e 152º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações
(CIMSISD), “em face dos quais a transmissão compreende não só a transmissão civil como também a
transmissão económica, ou de facto, mesmo que despida de formalidades legais ou ferida de nulidades
ou anulabilidades não reconhecidas judicialmente, salientando-se a situação material resultante da
simples mudança dos possuidores dos bens”.
Q). Dai que a eventual ilicitude juscivilística ou outra dos negócios jurídicos em virtude de os
bens transmitidos supostamente integrarem o domínio público não os torna, por regra, irrelevantes
em matéria fiscal, o que vale por dizer que não obsta à tributação do facto subsumível às normas de
incidência de um dado tipo impositivo, como o Imposto Municipal de Sisa em causa.
R). Decidindo da forma como decidiu, e visto que a impugnante não conseguiu demonstrar,
como lhe competia, a inexistência de facto tributário, não pode deixar de manter-se o ato impugnado
em vigor na medida em que estão preenchidos os pressupostos de aplicação das normas de incidência
em causa.
S). Entende assim a Fazenda Pública, sempre ressalvando o respeito tido pelo Douto Tribunal a quo,
que é muito, que a douta sentença recorrida padece de erróneo julgamento de facto e de direito, vício
que obsta à eficácia ou validade da dicção do direito e deve ter por consequência a sua revogação.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer-se a V.as Ex.as se dignem conceder PROVIMENTO ao presente recurso e, por isso, determinar a revogação da sentença recorrida por padecer
de erróneo julgamento de facto e de direito, vício que obsta à eficácia ou validade do ato jurisdicional
que incorpora, com as legais consequências.
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II. Em contra alegações, a entidade recorrida veio defender a improcedência do recurso, nos termos
expostos no articulado a fls. 86 a 92, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
III. O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu o parecer junto aos autos, no sentido da procedência
do recurso “…quanto ao fundamento da falta de fundamentação dos juros compensatórios” e de que
deveria apurar-se o valor do património imóvel efetivamente transmitido.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) - Em 27.03.2000, a impugnante e o Município de Vila Nova de Gaia subscreveram um “Contrato de locação de universalidade de bens” com o seguinte teor - cfr. fls. 74 a 80:
“Considerando que:
1 — A Sociedade é a concessionária exclusiva da conceção, construção, exploração e gestão do
sistema multimunicipal de captação, tratamento e abastecimento de água, para consumo público, do
Sul do Grande Porto;
2— O Município integra o referido sistema;
(…)
1º
(Afetação das infraestruturas)
1 - As infraestruturas pertencentes ao MUNICÍPIO e que, agora, estão na titularidade da EMPRESA, descritas no Anexo 1 a este contrato, ficam afetas à concessão a partir do próximo dia 1 de
abril de 2000.
2 - Nessa data, a posse das referidas infraestruturas é conferida pelo MUNICÍPIO e pela EMPRESA à SOCIEDADE, a fim de esta iniciar a respetiva exploração.
2º
(Início e duração do contrato)
O presente contrato tem o seu início em 1 de abril de 2000 e durará pelo período que durar a
concessão, renunciando, expressamente, o MUNICÍPIO e a EMPRESA ao direito de resolverem, unilateralmente, seja por que motivo for, o presente contrato, antes do seu termo.
3º
(Contrapartidas pela locação)
1 - Como contrapartida da concretização da afetação à concessão das aludidas infraestruturas,
nos termos supra referidos, a SOCIEDADE obriga-se a pagar ao MUNICÍPIO:
a) uma importância a título de renda anual, correspondente a 3% do valor atual das infraestruturas,
a encontrar pela Comissão de Avaliação que, ainda, se mantém em funções, renda essa actualizável
nas condições indicadas no Anexo 5 ao contrato de concessão;
b) a compensação financeira prevista nas cláusulas 49ª do contrato de concessão, e 8ª, do contrato de fornecimento.
2 - Com base nas estimativas da avaliação das referidas infraestruturas fornecidas pela Comissão
de Avaliação, acordam as Partes em que o valor global das rendas anuais vincendas até ao termo do
contrato, bem como o valor da compensação financeira, umas e outra devidamente atualizadas, atingem
o somatório de 3 400 000 000$00 (três mil e quatrocentos milhões de escudos) que a SOCIEDADE
vai pagar ao valor esse engloba:
a) - por antecipação, a do contrato; e
b) - por antecipação, a totalidade das prestações devidas pela referida compensação financeira.
4º
(Forma de pagamento)
1 - A importância global referida no número 2 artigo anterior será paga ao MUNICÍPIO do
seguinte modo:
a) - 340 000 000$00 (trezentos e quarenta milhões de escudos), na data da assinatura do presente
contrato e de que o MUNICÍPIO dá completa quitação; e
b) - o restante, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do presente contrato.
2 - O MUNICÍPIO e a EMPRESA, entre si decidirão da forma e modalidade de atribuição, ou
distribuição, daquele valor.
3 - No termo do contrato as infraestruturas ora locadas, passarão para a propriedade da SOCIEDADE, a título gratuito.
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5º
(Restituição antecipada das infraestruturas)
1 - No caso de rescisão antecipada do contrato de concessão, operada pelo Concedente, o MUNICÍPIO e a EMPRESA obrigam-se, conjunta e solidariamente, face à SOCIEDADE, a restituir-lhe a
importância equivalente às rendas adiantadas e não vencidas, importância essa calculada nos termos
em que o foi para efeitos de antecipação das rendas.
2 - Na hipótese prevista no número anterior, a SOCIEDADE goza do direito de retenção sobre
as infraestruturas até que lhe seja restituída a importância que lhe for devida.
6ª
(Conclusão de negociações pendentes)
1 - No prazo máximo de 90 dias, após a assinatura do presente contrato devem as Partes providenciar pela conclusão:
a) - dos trabalhos da Comissão de Avaliação que deverão lavrar auto de vistoria “Ad Perpetuam
Rei Memoriam” nos termos previstos no artigo 50.º do contrato de concessão; e
b) - dos trabalhos que visam formalizar o processo e modalidades de integração dos funcionários e agentes dos ex-SMG na SOCIEDADE, nos termos previstos na cláusula 10º, do contrato de
fornecimento.
2 - Concluídos os trabalhos a que se refere o número anterior será, de imediato, outorgado entre
as Partes um contrato adicional ao presente onde se fixarão, de forma definitiva, as condições aqui
deixadas em aberto, adaptando-se e aditando-se em conformidade com os resultados dos relatórios
das comissões em exercício.
7º
(Eficácia e entrada em vigor do contrato)
O disposto no artigo anterior não prejudica a eficácia do presente contrato, nem a sua entrada em
vigor, no próximo dia 1 de abril de 2000.
8ª
(Disposição transitória)
1 - Desde o dia 1 de abril de 2000, data do início do presente contrato, e pelo período de 60 dias,
o MUNICÍPIO e a EMPRESA manterão ao serviço da exploração os funcionários que vêm operando
com as infraestruturas locadas, sob a orientação da SOCIEDADE, a fim de não se verificarem descontinuidades, ou perturbações, do normal desenvolvimento da exploração.
2 - A SOCIEDADE, nesse período, suporta todos os encargos com esse pessoal.
(…)
Infraestruturas de abastecimento de água a integrar no sistema adutor principal
Captação e estação elevatória (1ª Fase) de Lever;
Reforço da estação elevatória de Lever;
Reservatório e estação de tratamento de Seixo Alvo;
Estação elevatória de Seixo Alvo;
Reservatório do Alto Marquinho;
Conduta EE Lever-Seixo Alvo;
Conduta Seixo Alvo — Alto Marquinho;
Conduta Alto Marquinho — Nó 24 (Camalhões);
Conduta Nó 26-Nó 28 (Lourosa);
Conduta Seixo-Alvo - Nó 14
Conduta Nó 14— Nós 18/19 (Der Póvoa Alta/Baixa);
Conduta Nó 18/19 — Reservatório de Nogueira.”
B)- Com data de 15.02.2008, foi elaborado “Relatório de inspeção tributária”, por referência à
impugnante com o seguinte teor - cfr fls. 11 a 29 do PA apenso aos presentes autos:
“(...) Ordem de Serviço n.º OI 2007 05342
(...)
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( )

II. OBJETIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA AÇÃO INSPETIVA
II.1 Credencial e período em que decorreu a ação
Ação efetuada a coberto da OI 2007 05342, de 20 07-11-19, iniciada em 2008-01-09 e concluída
em 2008-01-22, com a assinatura da nota de diligência.
II.2 Motivo, âmbito e incidência temporal
A presente ação de inspeção foi desencadeada em resultado de uma ação inspetiva efetuada à
empresa “Águas de Gaia, E. M.”, NIPC: 504 763 202.
Ano inspecionado: 2000.
II.3 — Outras situações
II.3.1 — Caracterização da empresa
Através do Decreto-Lei n.º 116/95, de 29 de maio, foi constituída a Sociedade Águas do Douro
e Paiva, SA (art. 3º). A Sociedade Águas do Douro e Paiva, SA, tem como objeto social a exploração
e gestão do sistema multimunicipal de captação, tratamento e abastecimento de água à área Sul do
Grande Porto. Incluem-se ainda no objeto social da sociedade, nomeadamente, a construção, extensão,
reparação, renovação, manutenção e melhoria das obras e equipamentos necessários para o desenvolvimento da sua atividade. Para prossecução do seu objeto social foi atribuída, em 1996-07-26, à
sociedade Águas do Douro e Paiva, SA, uma concessão pelo Estado Português, em regime de exclusividade por um prazo de 30 anos, na qual são estabelecidas as regras para a conceção, construção
e exploração do sistema multimunicipal de abastecimento de água. (...).
(…)
III DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORREÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS Á MATÉRIA TRIBUTÁVEL
III. 1 — Factos
III.1.1 - Entre o Município de Vila Nova de Gaia (doravante designado por Município), com
o NIPC: 680.017.178 e a sociedade Águas do Douro e Paiva, SA, com o NIPC: 503.537.624 foi celebrado, em 1996-07-26, um Contrato de Fornecimento de Água, por via do qual esta sociedade se
obriga a fornecer água ao Município, com vista ao abastecimento público, de acordo com as condições
estabelecidas no Contrato de Concessão que celebrou com o Estado, ficando, de acordo com aquele
contrato de fornecimento (cláusula 7ª) afetas à concessão as Infraestruturas pertencentes ao Município,
que constam do Anexo 1 ao presente relatório, a partir da data de inicio da exploração do sistema
multimunicipal, mantendo-se o mesmo na propriedade do Município.
III.1.2 - De acordo com o Contrato de Concessão, celebrado entre o Estado Português e a
sociedade Águas do Douro e Paiva, SA, em 1996-07-26, esta empresa é concessionária exclusiva
da conceção, construção, exploração e gestão do sistema multimunicipal de captação, tratamento e
abastecimento de água, para consumo público, do Sul do Grande Porto, assegurando o Município a
captação, tratamento e distribuição de água aos munícipes e a afetação à concessão das captações,
condutas, reservatórios e estações elevatórias.
III.1.3 - Em 1999-04-12 é constituída a empresa Aguas de Gala, EM, NIPC
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504 763 202, com o CAE: 41000 - Captação, tratamento e distribuição de água (...), para a qual
são transferidas todas as infraestruturas pertencentes ao Município e que anteriormente se encontravam
afetas aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Nova de Gaia (SMAS).
III.1.4 - Em 2000-03-27 o Município de Vila Nova de Gaia e a empresa Águas de Gaia. EM,
celebram com a sociedade Águas do Douro e Paiva, SA, um “contrato de locação de universalidade
de bens”, sendo as infraestruturas pertencentes à empresa Águas de Gaia, afetas por tal contrato à
concessão (sendo concessionária a empresa Águas do Douro e Paiva, SA), a partir de 2000-04-01
(artº 1º do contrato), sendo nessa mesma data conferida a sua posse à empresa Águas do Douro e
Paiva, SA.
Tal contrato entra pois em vigor e produz efeitos a partir dessa mesma data (2000-04-01), tendo a
duração correspondente ao período que durar a concessão, inicialmente contratada com o Município.
Como contrapartida pela afetação dessas infraestruturas à concessão, a sociedade Águas do
Douro e Paiva, SA pagou ao Município uma importância, a título de renda anual, actualizável, correspondente a 3% do valor atual das infraestruturas (1.800.000.000$00), bem como uma compensação
financeira prevista nas cláusulas 49ª referido contrato de concessão (resultante do agravamento do
custo da água adquirida), e 8ª do contrato de fornecimento (1.600.000.000$00), renunciando aquele
Município e a empresa Águas de Gaia ao direito á resolução do referido contrato (artº 2º)
O valor global das rendas anuais vincendas até ao termo do contrato, bem como o valor da referida
compensação financeira (devidamente atualizadas), acordado, atingiu o montante de € 16.959.126,50
(3.400.000.000$00), tendo sido pago, por antecipação (nos termos dos artº 3.º e 4.º do contrato de
locação), da seguinte forma:
• € 1.695.912,85 (340.000.000$00), na data (2000-03-27) da assinatura do contrato de locação
em causa;
• O restante, € 12.263.215,65 (3.060.000.000$00), em 2000-06-28.
De referir que conforme previsto no n.º 2 do artº 4 (Forma de Pagamento), do Contrato de Locação de Universalidade de bens, “O Município e a Empresa, entre si decidirão da forma e modalidade
de atribuição, ou distribuição, daquele valor”
Ainda de acordo com esse mesmo contrato (ponto 3 do artº 4º), no termo da locação, as infraestruturas locadas passam para a propriedade da empresa Águas do Doura e Paiva, SA, a título gratuito.
III.2 - Tratamento contabilístico efetuado
III.2.1 - Contabilização da Operação
III.2.1.1 - Na empresa Águas de Gaia, EM.
De acordo os registos contabilísticos, existem os seguintes lançamentos associados a esta operação:
Em 2000-12-31:
Lançamento n.º 2000130032 (Comp. p/concessão infraestruturas)
- Débito 26.641196: O. D. Credores Câmara V. N. Gaia Esc. 1.800.000.000$00 (€8.978. 36Z 15)
- crédito 27.49 - Outros Proveitos Diferidos Esc. 1.800.000.000$09 (€8.978. 362 15)
Lançamento n.º 2000130033 (Comp. financeira p/concessão).
- Débito 26.841196 - O. D. Credores Câmara V. N. Gaia Esc. 1.600.000.000$00
(€ 7.980.766,35)
- crédito 27.49 - Outros Proveitos Diferidos Esc. 1.600.000.000$00 (€ 7.980.766,35)
Lançamento n.º 2000130034 (Abate do imobilizado concessão)
- Débito 27.49 - Outros Proveitos Diferidos Esc. 1.291.704.000$00 (€6.442.992,39)
- Crédito 42221 - Estações captação/tratamento Esc. 109.754.000$00 (€547.450,64)
- Crédito 42222- Estações Eleva/Reservato. Esc. 391.857.000$00 (€1.954.574,48)
- Crédito 42223 - Condutas Adutoras/Elevat Esc. 790.093.000$00 (€3.940.967,27)
Lançamento n.º 2000130035 (Abate do imobilizado concessão)
- Crédito 482221- Estações captação/tratamento Esc. 6.519.000$00 (€301.867,50)
- Crédito 482222- Estações Eleva./Reservato. Esc. 130.784.000$00 (€652.347,84)
- Crédito 482223- Condutas Adutoras/Elevat Esc. 197.909.000$00 (€987. 165.93)
- Débito 27.49 - Outros Proveitos Diferidos Esc. 389.212.000$00 (€1.941.381,27)
Conforme já referido, ficou previsto no n.º 2 do artº 4 (Forma de Pagamento), do Contrato de
Locação de Universalidade de bens, que o Município e a Empresa, entre si, decidiriam da forma e
modalidade de atribuição, ou distribuição, do valor da transmissão.
III.2.1.2 - Na sociedade Águas do Douro e Paiva, SUMÁRIO
De acordo os registos contabilísticos, existem os seguintes lançamentos associados a esta operação:
• Em 2000-03-27 (celebração do contrato)
- Débito 42. Imobilizado Esc. 3.400.000.000$00
- Crédito 26110284- Câmara Municipal V. Nova de Gaia…..Esc. 3.400.000.000$00
• 2000-03-27 (1.º Pagamento)
- Débito 26l 10284- Câmara Municipal V. Nova de Gaia Esc. 340.000.000$00
- Crédito 12 - Depósitos à Ordem ……………...Esc. 340.000.000$00
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• Em 2000-06-28 (Último Pagamento)
- Débito 261 10284 — Câmara Municipal V. Nova de Gaia Esc. 3.060.000.000$00
- Crédito 12- Depósitos à Ordem …………….Esc. 3.060.000.000$00
III.3 - Enquadramento do contrato em análise:
III.3.1 - A catalogação de um contrato como pertencendo a um determinado tipo contratual, é
uma operação lógica subsequente á interpretação das declarações de vontade das partes e dela dependente, sem estar vinculado à denominação que os contraentes tenham empregado. Deve interpretar-se
o acordado no sentido da enunciada vontade real das partes, segundo o critério imposto pelo artº 236º,
nº2 do Código Civil, valorizando, para efeitos fiscais, a sua substância em relação à forma.
Há, pois, que proceder a uma interpretação da atividade negocial das partes, tendo por base o
texto contratual e a relação negocial estabelecida, de modo a verificar se a nomenclatura utilizada
pelos outorgantes e o tratamento que lhe foi dado serão ou não os corretos.
III.3.2 - Ora, pela análise do denominado contrato de locação, celebrado em 2000-03-27 entre
o Município de Vila Nova de Gaia, a empresa Águas de Gaia e a sociedade Águas de Douro e Paiva,
constata-se, conforme referido no ponto 1, que o pagamento da retribuição e da compensação acordadas pela locação dos bens é efetuado, por antecipação, em duas fases: o primeiro pagamento, na
data da assinatura do contrato; o segundo pagamento, nos 90 dias seguintes.
Ou seja, apesar do contrato em análise ter a duração que tiver a concessão, o pagamento das
respetivas rendas foi pago, na sua totalidade, no início da vigência do contrato de locação.
Constata-se ainda que no ponto 3 do artº 4º do referido contrato se prevê que, no termo do contrato de locação, as infraestruturas focadas passam para a propriedade da Águas do Douro e Paiva,
SA, a título gratuito.
Pela leitura do referido contrato, bem como pelo que se encontra exposto supra, destacam-se
elementos de vários tipos contratuais, a saber:
- Tendo em conta que a empresa Águas de Gaia, EM transfere para a sociedade Águas Douro e
Paiva, SA por contrapartida de determinados pagamentos, o direito à utilização das infraestruturas
(universalidade de bens), por um período de tempo acordado (30 anos a partir de 1996-07-26), preenche
os requisitos necessários para o enquadrar juridicamente como um contrato de locação;
- No entanto, o facto de à data de início da operação existir acordo de transferência da propriedade no final do prazo da locação, constitui um dos elementos necessários à denominação de tal
locação como financeira:
- Poderia também, enquadrar-se tal contrato na compra e venda a prestações com reserva
de propriedade, uma vez que se prevê que a transferência da propriedade só ocorre no final do
contrato.
No entanto, conclui-se que o contrato ora em análise consubstancia um contrato de locação
- venda, previsto no n.º 2 do artº 936º do CC, tendo o recurso ao designado contrato de locação servido
apenas como alternativa à compra e venda a prestações com reserva de propriedade, para assim se
obterem efeitos práticos semelhantes aos propiciados por esta via.
Na locação financeira, o locatário financeiro não quer tornar-se proprietário, mas sim gozar
da faculdade de utilizar o bem, diferindo para um momento posterior a decisão sobre a aquisição da
propriedade, enquanto que no presente contrato se estabelece, logo de início, que no final do contrato
os bens locados passam para a propriedade da Águas do Douro e Paiva, SA.
No que diz respeito à venda em prestações com reserva de propriedade, este visa afastar o princípio de que a transferência da propriedade da coisa vendida se opera por mero efeito do contrato,
transferindo-a para momento posterior e garantindo ao alienante o cumprimento total ou parcial das
obrigações da outra parte.
Ora, no caso concreto, constata-se que todas as obrigações emergentes do contrato se concretizam
logo no início da sua vigência (há a transmissão correspetiva de duas prestações):
O pagamento do preço e da compensação acordado é efetuado logo nos primeiros 90 dias de
vigência; a posse das infraestruturas em causa no contrato é conferida à sociedade Águas Douro e
Paiva, SA logo no início do contrato, renunciando a empresa Águas de Gaia ao direito à resolução
do mesmo.
III.3.3 - Concluímos pois, que o que as partes realmente quiseram com o contrato celebrado, apesar de o qualificarem como locação, foi vender e comprar, respetivamente, abdicando
o vendedor da reserva de propriedade dos bens até ao final do contrato, uma vez que o preço se
encontra totalmente pago, consubstanciando assim tal contrato a designada locação - venda.
Este contrato desempenha a mesma função económica da venda a prestações com reserva de
propriedade, sendo sujeito pelo legislador ao mesmo regime, de acordo com o já referido n.º 2
do art.º 936º. do CC.
Consta-se assim que, apesar de formalmente apelidado de “locação de bens”, o contrato em
questão alberga, na sua substância, um verdadeiro “contrato de compra e venda”, verificando-se
efetivamente a transmissão do bem quando do pagamento integral do preço, tanto mais que não faz
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qualquer sentido aguardar pelo final do contrato para que essa transferência se verifique, tendo em
conta que as principais obrigações (“pagamento e entrega da coisa”) já se realizaram, encontrando-se
os bens na posse do adquirente desde o início do contrato.
III.4 - Apuramento do Imposto Municipal de SISA
Nos termos do artº 1.º e do artº 2º conjugado com o n.º 1 do art.º 8º todos do Código do Imposto
Municipal de Sisa e do Imposto Sobre Sucessões e Doações (CIMSISSD), são sujeitas a SISA “As
transmissões por compra e venda, troca, renda perpétua, renda vitalícia, arrematação, adjudicação por
acordo ou decisão judicial, constituição de usufruto, uso ou habitação, direito de superfície e servidão”,
pelo que, seria devido o respetivo Imposto Municipal de Sisa, no prazo de 30 dias contados da data do
contrato (2000-03-27), conforme dispõe o n.º 4 do artº 115º do mesmo diploma.
Face ao exposto, conclui-se que sobre o valor de € 16.959.128,50, deveria incidir SISA, conforme
determina o § 2 do artº 19º do CIMSISSD
Considerando a taxa prevista no n.º 1 do artº 33º conjugado com o artº 5º do CIMSISSD (legislação em vigor à data dos factos), a SISA devida na transmissão dos bens (Anexo 1) corresponde a
€ 1.695.912,85, conforme se determina:
Valor do Contrato

Taxa

Valor da Sisa

€ 16.959,128,50
-------

10 %
------

€ 1.659.912,85
------

(…)
VIII - DIREITO DE AUDIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO
1. O sujeito passivo foi notificado, em 2008-01-25, para nos termos do artº 60º da Lei Geral
Tributária e do artº 60º do RCPIT, exercer o direito de audição, direito que exerceu, por via de petição
escrita, com entrada nestes serviços em 2008-02-07.
2. Contesta o conteúdo do Projeto de Relatório de Inspeção Tributária, “na parte em que considera
existir fundamento para a correção em matéria tributária em sede de SISA, bem como da qualificação
jurídica do contrato celebrado com o Município de Vila Nova de Gaia.
Continuando “a entender que tal contrato tem a natureza jurídica de um contrato de locação, não
sendo devida sisa por ocasião da sua celebração”
(…)
4. Considerando os argumentos invocados no direito de audição, temos a referir o seguinte:
Nos termos do n.º 7 do artº 60º da LGT, apenas são tidos obrigatoriamente em conta os factos
novos suscitados pelo sujeito passivo no exercício do seu direito de audição;
Ora, pela análise ao requerimento onde o sujeito passivo profere os seus argumentos, no uso
daquele direito, conclui-se que o mesmo não invoca quaisquer factos novos, nem junta quaisquer
elementos ou meios de prova suscetíveis de serem objeto de apreciação. No entanto, na observância
do dever de fundamentação imposto pelo artº 77º da LGT, cumpre-nos comentar o requerimento ora
apresentado, pelo que se passará de seguida à análise dá factualidade controvertida:
Nas alegações o sujeito passivo não colhe a opinião de que estamos perante um contrato de
locação - venda, entendendo antes tratar-se de um contrato de locação.
Ora, diz-nos o Código Civil (CC), nos seus artºs 1022º e 1023º, que o contrato de locação é o
contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa,
mediante retribuição, dizendo-se arrendamento quando versa sobre coisa imóvel e aluguer quando
incide sobre coisa móvel. O contrato de locação caracteriza-se assim por se tratar de um acordo
pelo qual o locador transfere para o locatário, por contrapartida de um pagamento ou série de pagamentos, o direito à utilização de um determinado bem, por um período de tempo acordado (cedência
temporária).
Já na locação - venda a aquisição da propriedade opera-se automaticamente com o pagamento
da última prestação (a automaticidade do efeito translativo próprio da compra e venda a prestações
com reserva da propriedade), sendo a transferência dá um efeito forçoso e imediato do contrato; as
partes declaram estipular uma locação, mas convencionam que a propriedade passara para o locatário
automaticamente com o fim do pagamento de todas as rendas ou alugueres convencionados, o que
implica que as prestações não correspondam a uma contrapartida do gozo temporário da coisa, mas
ao pagamento da transmissão da propriedade sobre ela, apenas com a diferença de que o pagamento
ocorre antes da transmissão.
Por via do contrato ora em análise foram transmitidos os bens constantes do anexo..., os quais
consistem em estações elevatórias de captação de água, reservatórios e condutas, que se encontram
distribuídos por várias freguesias, muito embora a captação da água de toda esta rede se encontra
em Lever.
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Tais infraestruturas são classificadas como prédios urbanos, senão vejamos:
Dispõe o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) no seu art.º 2º, n.º 1 que “prédio é
toda a fração de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer natureza
nela incorporados ou assentes, com caráter de permanência, desde que faça parte do património de uma
pessoa singular ou coletiva e, em circunstâncias normais, tenha valor económico, bem como as águas,
plantações, edifícios ou construções, nas circunstâncias anteriores, dotados de autonomia económica
em relação ao terreno onde se encontrem implantados, embora situados numa fração de território que
constitua parte integrante de um património diverso ou não tenha natureza patrimonial”.
Ainda nos termos do artº 4º do CIMI, prédios urbanos são todos aqueles que não devam ser
classificados como rústicos nos termos do artº 3º do CIMI.
Conforme muito bem refere o sujeito passivo, no ponto 15 do seu direito de audição a empresa
Águas de Gaia, EM tornou-se proprietária dos bens em resultado da aquisição ocorrida em 1999 (à
data da sua constituição). Assim, aquando da celebração do contrato que designaram por “contrato
de locação de universalidade de bens” ocorreu a transferência da propriedade plena dos prédios que
constam do anexo 1 para a sociedade Águas do Douro e Paiva, SA.
Por conseguinte, os bens transmitidos através do referido contrato foram-no a título definitivo
contrariamente ao referido no direito de audição. Nos n.º 1, 2 e 6 da Cláusula 9ª do “contrato de
concessão para conceção, construção, exploração e gestão do sistema” celebrado entre o Estado português e a Águas do Douro e Paiva, S.A. refere que: “1. Enquanto durar a concessão e sem prejuízo do
disposto na cláusula seguinte, a concessionária detém a propriedade dos bens afetos à concessão que
não pertençam ao Estado e aos Municípios; 2. Com ressalva do disposto no n.º 6 da presente cláusula
e na cláusula seguinte, no termo da concessão, os bens a que se refere o número anterior, reverterão, sem qualquer indemnização para o Estado, (...) isto no caso da concessão não ser prorrogada;
6. A concessionária terá direito, no termo da concessão, a uma indemnização relativa aos bens que
resultarem de novos investimentos (…)”.
Com efeito, independentemente a renovação ou não o contrato de concessão de exploração à
sociedade Águas do Douro e Paiva, SA os bens não regressam à titularidade da empresa Águas de
Gaia, EM, por reverterem no fim da concessão para o Estado (clausula 9ª do contrato de concessão
para conceção, construção, exploração e gestão do sistema)
Face ao exposto, como já referido no ponto III.3.3 deste relatório, consta-se que, apesar de
formalmente apelidado de “locação de bens”, o contrato em questão alberga, na sua substância um
verdadeiro “contrato do compra e venda”, uma vez que se verifica efetivamente a transmissão do bem
aquando do pagamento integral do preço, por já se encontrarem já realizadas as principais obrigações
(pagamento e entrega da coisa) e os bens já se encontrarem na posse do adquirente desde o início do
contrato.
Acresce que, nos termos do artº 19º do CIMSISD, a SISA incidirá sobre o valor porque os bens
foram transmitidos. Ora, o valor dos bens será o preço convencionado pelos contratantes (§ 2º do
artº 19º do CIMSISD).
(…)”
C) - Em 19.02.2008, foi assinado “aviso de receção” referente a “Notificação do relatório de
inspeção tributária”, dirigida à impugnante — cfr. fls. 30 a 32 do PA apenso.
D) - Em 12.03.2008, foi assinado “aviso de receção” referente ao ofício n.º 3273, de 11.03.2008,
emitido pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1, dirigido à impugnante com o seguinte teor
“(...) Assunto; liquidação de imposto municipal de sisa (...) Fica V. Ex. a notificada para; no prazo de dez
(10) dias, solicitar neste Serviço de Finanças de V N. de Gaia-1, guias para pagamento da importância
de € 1.695.912,85 de Imposto Municipal de Sisa, acrescido do montante de € 581.431,72 relativo a juros
compensatórios, contados de 02-05-2000 a 15-02-2008, data de conclusão do relatório de inspeção,
referentes à celebração entre a destinatária e o Município de Vila Nova de Gaia, NIPC 680 017 173,
em 27-03-2000, do “Contrato de Locação de Universalidade de bens”, através do qual as infraestruturas pertencentes à empresa ‘Águas de Gaia, E.M., (...), no valor de € 16.959.128,50, são afetas
à concessão (sendo concessionária a destinatária) a partir de 01-04-2000, sendo, nessa mesma data,
conferida a sua posse à empresa “Águas do Douro e Paiva, S.A.”. A presente liquidação tem por base
o relatório da Divisão de Inspeção Tributária III, da DF Porto, transmitido pelo ofício n.º 13089/0506,
de 18-02-2008, elaborado em resultado do procedimento externo de inspeção realizado ao abrigo da
ordem de serviço 01200705342, de 19-11-2007. (…)”- cfr. fls. 85 e 86 do PA apenso.
E) - Em 05.05.2008, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1 a petição de
impugnação judicial que deu origem aos presentes autos - cfr. fls. 3.
VI. A questão a conhecer no presente recurso consiste em saber se o contrato celebrado em
27.03.2000 entre o Município de Vila Nova de Gaia e Águas de Gaia, EM, por um lado e a Sociedade
Águas do Douro e Paiva, SA, por outro, constitui um contrato de locação ou um contrato de compra e
venda, neste caso havendo lugar a liquidação de sisa pela transmissão.
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VI.1. A recorrente entende que, não obstante as partes terem qualificado o contrato de “locação
de universalidade de bens”, este deve legalmente qualificar-se como locação - venda, sujeita ao regime
do artº 936º, n.º 2 do Código Civil, uma vez que efetuado o pagamento das prestações a propriedade
dos bens se transferiu para a referida Sociedade Águas do Douro e Paiva, SA.
E, ainda que no plano administrativo se possa colocar a questão da ilicitude da transmissão por
estarem em causa bens integrados no domínio público que seriam inalienáveis, pela sua natureza e
afetação à utilidade pública, esse facto não afeta a tributação.
Com efeito, à tributação importam as circunstâncias reveladoras da capacidade contributiva manifestadas no facto, sendo indiferente o caráter lícito ou ilícito da disposição dos bens.
Isso mesmo resulta dos princípios aflorados nos artºs 1º, 2º, 8º e 152º do CIMSISSD, segundo os
quais a transmissão compreende não só a transmissão civil como a transmissão económica ou de facto,
mesmo despida ou anulabilidades não reconhecidas judicialmente, salientando-se a situação material
de simples mudança dos possuidores dos bens.
VI.2. Por sua vez, a recorrida entende que estamos perante um verdadeiro contrato de locação,
pelo que não há lugar a liquidação de sisa.
Com efeito, o contrato tem por base as regras constantes do DL n.º 379/93, de 05 de novembro,
sendo certo que ali se determina que os bens integrados na concessão revertem para o Estado, terminada a concessão.
Por outro lado, tratando-se de bens do domínio público, estão os mesmos fora do comércio jurídico, não podendo ser sujeitos a tributação.
Assim, pelo contrato de locação, apenas houve transferência para a recorrida do direito de uso,
inerente à afetação das infraestruturas à concessão, havendo uma afetação provisória de bens, não
estando o contrato pelas suas características, sujeito ao pagamento de sisa.
VI.3. O MºPº emitiu parecer do qual resulta o seguinte: a especificidade resultante da transferência
das ditas infraestruturas ocorrer a final, em que estão pagas todas as rendas e uma compensação que é
devida, não é de molde a afastar a incidência de sisa.
Já quanto ao valor a considerar para efeitos de sisa deverá ser o valor das infraestruturas.
Da matéria de facto dada como provada não resultam apurados outros valores, nomeadamente
quanto a móveis ou direitos a considerar autonomamente relativamente ao direito à exploração e ao
material transmitido.
Deste modo deve ser conhecido o fundamento da “errónea quantificação de valores” previsto
no artº 99º, alínea a) do CPPT, o qual, embora invocado na impugnação não foi conhecido dada a prejudicialidade em face do decidido.
Relativamente aos juros compensatórios existe falta de fundamentação, uma vez que não consta
expressamente indicada a taxa de juros.
VI.4. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que as infraestruturas em causa no contrato - estações elevatórias, estações de tratamento, reservatórios e condutas – não estão na disponibilidade dos
particulares.
Com efeito, está em causa um serviço público essencial cuja permanência vai muito além do prazo
de concessão, sendo impensável que tais bens passem para a propriedade dos particulares, quando a
prestação daquele serviço se impõe sem reservas. Além do mais, findo o prazo de concessão, é imperioso
que se mantenha a captação, o tratamento e o abastecimento de água, serviço esse que ficaria, inevitavelmente, afetado caso as infraestruturas em causa – necessárias à prestação de tais serviços – tivessem
passado para a propriedade do particular anteriormente concessionário.
Estamos assim, perante bens inalienáveis pela sua própria natureza e afetação à utilidade pública,
pelo que não se pode aqui falar em transmissão de bens sujeitos a sisa, independentemente de resultar
do contrato a transferência de propriedade das referidas infraestruturas.
Vejamos então qual a tese que, em nosso entendimento, colhe o apoio legal.
VII. De acordo com as cláusulas 1ª e 2ª do contrato a que se refere o probatório supra, as infraestruturas pertencentes ao Município ficam afetas à concessão atribuída à Sociedade Águas de Paiva e
Douro, SA, entrando esta na posse das mesmas na data da assinatura do contrato. E, o referido contrato
durará pelo período que durar a concessão.
De acordo com a cláusula 3ª, como contrapartida da concretização da afetação à concessão das
aludidas infraestruturas, a referida Sociedade pagaria ao Município uma renda anual e uma compensação
financeira, resultando da cláusula 4ª, todavia que o valor total das rendas seria antecipado, sendo pago
um valor na data da assinatura do contrato e o restante decorridos 90 dias sobre a data da assinatura
daquele.
Portanto, até aqui nenhuma dúvida se coloca de que estamos perante um contrato de locação, já
que, mediante o pagamento de uma renda, a Sociedade passou a utilizar bens do Município para prestar um serviço público essencial, sendo que para o caso é irrelevante que o preço global tivesse sido
pago antecipadamente. Aliás, a cláusula 5ª, previa que, no caso de rescisão antecipada do contrato de
concessão, as rendas adiantadamente pagas e não vencidas seriam restituídas.
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A questão que levou a Fazenda Pública à tributação em sisa, resulta do n.º 3 da cláusula 4ª, segundo a qual “No termo do contrato as infraestruturas ora locadas, passarão para a propriedade da
Sociedade, a título gratuito”.
Ora, a ser válida esta cláusula, parece que estaríamos, efetivamente, em face de um contrato
locação - venda, já que a Sociedade veria serem para si transmitidas as infraestruturas locadas.
VII.1. Porém, e conforme refere a recorrida, o contrato em causa nos autos tem por base as regras
constantes do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de novembro.
Ora, os artºs 1º, n.º 1, 3º, n.º 1, 4º e 7º do referido diploma, estabelecem, respetivamente, o seguinte:
“O presente diploma tem por objeto o regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais e municipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de recolha,
tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos sólidos”.
“A exploração e gestão dos sistemas multimunicipais pode ser diretamente efetuada pelo Estado
ou atribuída, em regime de concessão, a entidade pública de natureza empresarial ou a empresa que
resulte da associação de entidades públicas, em posição obrigatoriamente maioritária do capital
social, com entidades privadas”.
Enquanto durar a concessão, a propriedade dos bens integrados nos sistemas multimunicipais e
a ela afetos pertence à concessionária, revertendo para o Estado no termo da concessão.
Enquanto durar a concessão, a propriedade dos bens integrados nos sistemas municipais e a ela
afetos pertence à concessionária, revertendo para os respetivos municípios no termo da concessão”.
Por outro lado, o próprio contrato de concessão, celebrado em 27.06.1996 entre o Estado Português
e a Sociedade Águas do Douro e Paiva, SA, e que as partes demonstram conhecer pelas referências
que lhe fazem nos autos, contém cláusulas relevantes sobre esta matéria e que de imediato passaremos
a referir.
VII.2. Assim, de acordo com a cláusula 8ª do referido contrato de concessão, “Consideram-se
afetos à concessão, além dos bens que integram o seu estabelecimento todos os imóveis adquiridos
por via do direito privado ou mediante expropriação utilizados pela concessionária na sua actividade,
bem como as servidões”.
A cláusula 9ª, por sua vez, estabelece no seu n.º 1 que “Enquanto durar a concessão, e sem prejuízo
do disposto na cláusula seguinte, a concessionária detém a propriedade dos bens afetos à concessão
que não pertençam ao Estado e aos municípios”.
Porém, mesmo esses bens reverterão para o Estado, sem qualquer indemnização (excepção feita
ao que dispõe o n.º 6 e a cláusula 10ª) livres de ónus ou encargos, no termo da concessão - n.º 2 da
mesma cláusula.
Releva ainda para o caso dos autos a cláusula 10ª, relativa a “Reservatórios de água, estações
elevatórias e redes de distribuição pertencentes aos municípios”, do seguinte teor:
“1.São afectos à concessão, pelos municípios utilizadores as captações, as condutas, os reservatórios e as estações elevatórias constantes do anexo 4 ao presente contrato.
2. As infra-estruturas referidas no anexo 4 são cedidas à concessionária pelos Municípios nos
termos previstos no presente contrato e mantêm-se na sua titularidade, sendo desafectadas da concessão no termo deste, ou por comum acordo com o Município, no caso de a concessionária reconhecer
a desnecessidade da sua utilização.
3.Os órgãos e imóveis de qualquer natureza, das redes de distribuição de água para consumo
público pertencentes aos municípios utilizadores e que em relação aos quais pode haver interesse em
integrá-los em rede alta, poderão, mediante acordo ser por estes cedidos à concessionária a título
gratuito ou oneroso, na parte em que sejam indispensáveis por parte desta.
4. Em qualquer caso, tornando-se desnecessária a utilização pela concessionária das redes de
distribuição de água para consumo público referidas no número anterior estas serão devolvidas aos
municípios cedentes.
5. No caso de existir património afecto ao presente sistema multimunicipal que seja património
municipal a ceder onerosamente à concessionária nos termos do n.º 3, o correspondente valor será
determinado, salvo acordo diverso entre a concessionária e o município em causa através da comissão
de avaliação…”
VII.3. No caso dos autos as partes celebraram em 27.03.2000 o contrato a que se refere a alínea A)
do probatório supra.
Tal contrato tem de integrar-se no n.º 3 da transcrita cláusula 10ª, pois que visa integrar na concessão bens que o não foram logo na data de assinatura do contrato de concessão – 27.06.1996.
E, assim, nada impedia a cessão a título oneroso dos bens objecto do contrato por parte do município, uma vez que se tratava de bens seus.
Por outro lado, o preço dessa cessão foi determinado pela Comissão de avaliação referida no n.º 5
da cláusula 10ª.
Daqui poderemos então concluir que o contrato em causa na alínea A) do probatório obedece às
regras previstas no contrato de concessão celebrado entre o Estado Português e a Sociedade Águas
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do Douro, SA, e que é também legal o valor pago pela concessionária ao município pela cedência das
infra-estruturas de sua propriedade.
Em face do contrato de concessão e das normas legais acima transcritas, essas infra-estruturas,
no termo do contrato de concessão (ou até no decurso deste –nº 4 da cláusula 10ª transcrita) reverterão
para o município.
Ora, assim sendo, não existe legalmente a possibilidade de transmissão da propriedade para a
concessionária, pelo que não se pode entender o contrato em causa nos autos como contrato de compra
e venda.
Aliás, não se compreenderia um contrato de compra e venda com uma cláusula como a 5ª, segundo
a qual “No caso de rescisão antecipada do contrato de concessão, operada pelo Concedente, o MUNICÍPIO e a EMPRESA obrigam-se, conjunta e solidariamente, face à SOCIEDADE, a restituir-lhe a
importância equivalente às rendas adiantadas e não vencidas, importância essa calculada nos termos
em que o foi para efeitos de antecipação das rendas”.
Se de contrato de compra e venda sujeito a sisa se tratasse, a concessionária, pago o preço, ficaria
sempre com a propriedade dos bens.
Essa cláusula só se compreende interpretando-a com recurso ao contrato e às normas legais
acima transcritas, isto é, a concessionária mantém-se proprietária dos bens enquanto durar a concessão;
terminada a concessão, os bens reverterão para o município; uma vez que o contrato celebrado pelo
município se prolonga até ao termo da concessão, terminando ela antes do prazo acordado, e tendo a
concessionária pago o valor acordado até ao termo da concessão, à mesma seria devolvido o valor das
restantes prestações.
VII.4. Como se referiu, porém, a recorrente Fazenda Pública entende que estamos perante um
verdadeiro contrato de compra e venda e que o artº. 10º da Lei Geral Tributária preceitua que o caráter
ilícito da obtenção de rendimentos ou da aquisição, titularidade ou transmissão dos bens não obsta
à sua tributação quando esses atos preencham os pressupostos das normas de incidência aplicáveis.
Assim, ainda que estejamos perante acto ilícito - que seria a transmissão do direito de propriedade
de bens do domínio público - a tributação, reportando-se unicamente às circunstâncias reveladoras
de capacidade contributiva manifestadas no ato ou facto, é indiferente ao caráter lícito ou ilícito da
obtenção ou disposição dos bens, sendo este um aspeto da natureza valorativamente neutra da tributação, doutrinalmente reiterada, e uma das vertentes da consideração económica dos factos ou atos com
relevância jurídica tributária.
No direito fiscal, quem atua de modo ilícito não pode tirar partido no âmbito fiscal da cominação
de outro ramo de Direito, devendo sujeitar-se à tributação prevista na lei, razão pela qual desde que
o Fisco tenha diante de si um ato ou contrato suscetível de, em abstrato, operar uma transmissão, não
pode deixar de efetuar a liquidação do imposto correspondente.
No caso concreto e quanto à falta de autorização legal para a transmissão das infraestruturas aludidas, cabe salientar que esta não se revela impossibilidade tal que corresponda à mencionada ilicitude
absoluta erigida pela doutrina como impeditiva da tributação de atos ou factos ilícitos, pois, como refere o STA, em acórdão de 08.09.2011 tirado no processo n.º 0267/11, o facto das coisas públicas não
poderem ser objeto de contratos de direito civil, nem reduzidas à propriedade privada ou ser objeto de
posse civil, não significa que elas não possam ser subtraídas ao domínio público e integradas no domínio
privado e que, na sequência desta alteração, não possam ser objeto de atos de comércio.
Alega ainda a recorrente que o negócio em causa nos autos preenche o conceito de transmissão
caracterizado de harmonia com os princípios que afloram dos artºs 1º, 2º, 8º e 152º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD), “em face dos quais a
transmissão compreende não só a transmissão civil como também a transmissão económica, ou de facto,
mesmo que despida de formalidades legais ou ferida de nulidades ou anulabilidades não reconhecidas
judicialmente, salientando-se a situação material resultante da simples mudança dos possuidores dos
bens”, pelo que a operação tem de ser tributada.
Será assim?
VII.4.1. Relativamente à invocação do artº 10º da LGT, cabe referir que não basta a celebração
de um negócio ilícito, do qual aparentemente possa resultar proveito económico para haver tributação.
Com efeito, como referem Diogo Leite de Campos e outros - LGT Anotada e Comentada, 4ª
edição, em anotação ao artº 10º citado, este artigo “Concretiza uma das vertentes da consideração
económica dos factos ou actos com relevância jurídica tributária: a tributação é valorativamente
neutra, reportando-se unicamente às circunstâncias (reveladoras de capacidade contributiva) do
facto ou do acto.
É necessário, porém, que a obtenção ou disposição dos bens, enquanto tal, seja subsumível num
quadro legal, independentemente, repete-se, do seu carácter ilícito. Não se trata de uma “sanção”
para a ilicitude o tributar os actos ilícitos só pelo resultado económico. Há só que tributá-los, “normalmente”, sem atenção à sua ilicitude”.
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Sobre esta mesma norma, Lima Guerreiro – LGT Anotada, Rei dos Livros, págs. 79 e segs.,
escreveu também o seguinte:
“…No entanto, o princípio da tributação das actividades ilícitas previsto no presente artigo não é
absoluto. Só se aplica se estas preencherem os pressupostos das normas de incidência tributária. Sem o
preenchimento do objecto de previsão legal, não tem lugar a tributação. Como afirma Nuno Sá Gomes
no citado artigo, pág. 530, as normas de incidência não impõem nem vedam condutas, limitando-se a
prever factos que, uma vez verificados, dão origem à obrigação tributária. Os seus efeitos jurídicos são
automáticos, pelo que, verificada a conduta prevista e a correspondente manifestação de riqueza, tem
lugar a obrigação do imposto. Quando a previsão integra uma actividade ilícita, esta não é avaliada em
termos de ilicitude, mas como mero facto jurídico. A ilicitude a que a presente norma se refere não é,
apenas a criminal, compreendendo igualmente a civil e administrativa.
5 - A dependência da tributação dos actos ou negócios ilícitos da condição do preenchimento dos
pressupostos das normas de incidência aplicáveis exclui obviamente a tributação dos actos ou negócios
colocados fora do circuito económico, que não podem ser senão absolutamente nulos.
9 – A tributação das actividades ilícitas pressupõe a capacidade contributiva.
Se, com a sanção ou por meio da sanção, for retirado ao agente todo o benefício económico que
obteve com a prática do crime ou contra-ordenação, não se revela, a nosso ver, a capacidade contributiva
que justifica a tributação do rendimento”.
Sobre esta matéria, a nível doutrinário, v. ainda Nuno Sá Gomes - “Notas sobre o problema da
legitimidade e natureza da tributação das actividades ilícitas e dos impostos proibitivos, sancionatórios e confiscatórios”, in “Centro de Estudos Fiscais, Comemoração do XX Aniversário”, Vol. 11,
págs. 513 e segs.
Também no acórdão deste STA de 04.04.2001 – Processo n.º 025469, se escreveu que ao direito
fiscal não é indiferente a tributação dos efeitos económicos pretendidos pelas partes, que, na realidade,
se tenham produzido: é o que se tem denominado por”realismo” o mesmo direito: a consideração económica dos factos ou actos com relevância jurídica tributária.
Regressando ao caso dos autos, temos que a Sociedade Águas do Douro e Paiva, SA não adquiriu
por força do contrato, a propriedade definitiva dos bens (nem a poderá vir a adquirir no futuro, pelas
razões acima referidas – reversão obrigatória dos bens para o município no termo da concessão).
É certo que enquanto durar a concessão e de acordo com o artº 7º do Decerto-Lei n.º 379/93, de 5 de
novembro, a propriedade das infraestruturas lhe pertence, o que inculcaria uma transferência provisória
de propriedade.
Porém, assim não acontece, uma vez que, tal como hoje refere o artº 415º, alínea c) do Código
dos Contratos Públicos, constitui direito do concessionário utilizar, nos termos da lei e do contrato, os
bens do domínio público necessários ao desenvolvimento das actividades concedidas.
“Grosso modo” poderemos então dizer que o concessionário é um proprietário precário dos bens
do domínio público necessários ao desenvolvimento das actividades concedidas, não estando, por isso
sujeito a sisa pelas infraestruturas adquiridas dos municípios e essenciais ao exercício da actividade
concessionada.
Concluímos então nesta parte que o contrato em causa não demonstra em relação à citada concessionária a aquisição de capacidade contributiva que determine tributação.
VII.4.2. O que ficou dito seria já suficiente para se decidir o recurso. No entanto, porque a recorrente invoca em defesa da sua tese o acórdão deste STA de 08.09.2011 proferido no Processo n.º 0267/11
(1ª Subsecção do Contencioso Administrativo), não deixaremos de tecer algumas considerações para
demonstrar que, em nosso entender, também a recorrente não tem razão neste seu argumento.
Vejamos então.
Refere a recorrente que o facto das coisas públicas não poderem ser objeto de contratos de direito
civil, nem reduzidas à propriedade privada ou ser objeto de posse civil, não significa que elas não
possam ser subtraídas ao domínio público e integradas no domínio privado e que, na sequência desta
alteração, não possam ser objeto de atos de comércio.
Sobre esta questão, escreveu-se no mencionado aresto, o seguinte:
“M. Caetano ensina que “as coisas públicas estão fora do comércio jurídico privado, o que significa
serem insusceptíveis de redução à propriedade particular, inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis
e não oneráveis pelos modos do direito privado, enquanto coisas públicas...... Mas considerando a
situação das coisas públicas à luz das normas de direito público vemos que podem ser objecto de direito
de propriedade por parte das pessoas colectivas administrativas (propriedade pública) e transferidas
entre elas (transferências de domínio ou mutações dominiais) e admitem a criação de direitos reais
administrativos e de direitos administrativos de natureza obrigacional em benefício de particulares
(concessões) transmissíveis de uns a outros na forma da lei. As coisas artificiais podem mesmo ser
objecto de desafectação do domínio público, acto que as reduz à condição patrimonial submetendo-as
ao direito privado.” (Vd. Manual do Direito Administrativo, 10.ª ed., vol. II. Págs. 891 e 892).
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E ensina também que a atribuição do carácter público dominial a um bem resulta não da forma ou
das circunstâncias da sua aquisição mas da verificação de um dos seguintes requisitos: (1) da existência
de norma legal que o inclua numa classe de coisas na categoria do domínio público, (2) de acto que
declare que certa e determinada coisa pertence a esta classe e (3) da afectação dessa coisa à utilidade
pública, sendo que esta afectação tanto pode resultar de um acto administrativo formal (decreto ou
ordem que determine a abertura, utilização ou inauguração), como de um mero facto (a inauguração)
ou de uma prática consentida pela Administração em termos de manifestar a intenção de consagração
ao uso público Idem, pg.s 880 a 889 e 920 a 930.”
E mais adiante:
“Todavia, o facto das coisas públicas não poderem ser objecto de contratos de direito civil, nem
reduzidas à propriedade privada ou ser objecto de posse civil não significa que elas não possam ser
subtraídas ao domínio público e integradas no domínio privado e que, na sequência desta alteração, não
possam ser objecto de actos de comércio. Ou seja, a lei não impede a alteração do regime de dominialidade das coisas públicas, alteração que se fará através da desafectação do bem integrado no domínio
público e da sua integração no domínio privado, mas neste caso essa alteração tem de obedecer às
normas legais que a consentem, designadamente as que respeitam à competência do órgão para a fazer”.
No caso dos autos, dúvidas não restam de que as infraestruturas transferidas para a Sociedade
Águas do Douro e Paiva, SA, integravam o domínio público municipal. E nessa qualidade passaram a
fazer parte da concessão de que aquela é titular.
Sendo assim, não existiu qualquer desafectação de bens integrados no domínio público e sua
integração no domínio privado, pelo que a argumentação da recorrente também não procede, uma vez
que os bens não podiam entrar no comércio jurídico privado.
VIII. Portanto, e em conclusão, não podendo legalmente ser transmitida para a Sociedade Águas
de Paiva e Douro, SA, no termo da concessão, a propriedade das infraestruturas constantes do contrato
acima transcrito, não pode haver sujeição a sisa, não tendo aqui aplicação a doutrina defendida pela
Fazenda Pública de tributação, mesmo no caso de o negócio ser nulo.
Se, à partida, é legalmente impossível o negócio de transmissão da propriedade que originaria a
tributação, esta não pode ter lugar.
Pelo que ficou dito o recurso improcede.
IX. Nestes termos e pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a decisão
recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2012. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

Acórdão de 12 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Recurso simultâneo para o TCA e STA. Competência hierárquica.
Sumário:
Interposto um recurso para o TCA (versando alegadamente matéria de facto e de direito) e sendo interposto outro recurso pela parte contrária para o STA (versando
alegadamente matéria de direito) a competência para conhecer de ambos os recursos
radica no TCA.
Processo n.º 1188/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………………….
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal administrativo:
1 – RELATÓRIO
A…………………….., contribuinte fiscal n.º …………………, nos termos das disposições
conjugadas pelos artigos 89º, nº8 da Lei Geral Tributária (LGT) e nº5 do art.146º-B do Código de
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Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), interpôs recurso contencioso relativamente aos rendimentos tributáveis que lhe foram fixados nos anos de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, nas quantias
de 27802,20 euros, 22241,80 euros e de 17793,40 euros, através da aplicação dos métodos indirectos
de avaliação da matéria colectável, ao abrigo do art.89º-A da Lei Geral Tributária e art.39º do Código
do Imposto Sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (CIRS).
Por sentença de 17 de Setembro de 2012, o TAF de Penafiel, julgou o recurso parcialmente procedente.
Reagiu a Fazenda Pública, interpondo recurso jurisdicional para o STA, cujas alegações integram
as seguintes conclusões:
1º A douta sentença está fundamentada no disposto no artigo 89.º-A, da LGT e, portanto na verificação de que o rendimento líquido declarado mostra uma desproporção superior a 50%, para menos,
em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela (50% do valor no ano de matrícula), face
à aquisição de um veículo automóvel.
2º O contribuinte, A………………………., não produziu qualquer prova de que correspondem à
realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte da manifestação de fortuna.
3º Entendeu, no entanto, o meritíssimo juiz a quo que «o valor de aquisição é o valor do preço de
compra do veículo, sem quaisquer outros adicionais a título de despesas, encargos ou impostos».
4º Em abono do seu entendimento, no que a esta matéria concerne, encontra-se o Acórdão prolatado
pelo Tribunal Central Administrativo Norte, a 23 de Abril de 2009, onde se pode ler:
«Que em sentido literal o valor de aquisição é o que for pago pelo comprador ao vendedor parece
não oferecer dúvidas. Mas será esse o entendimento a dar à expressão para efeitos da tabela inserta
no artigo 89º-A da LGT? No caso vertente está em causa a tributação em IRS. Por isso, vejamos o que
consta das normas do respectivo código referentes a situações diferentes mas que poderão ajudar na
interpretação do sentido da expressão em causa. No artigo 46º nº1 do CIRS, cuja epígrafe é “Valor de
aquisição a título oneroso de bens imóveis”, consigna-se, para efeitos de mais-valias, que “se o bem
imóvel houver sido adquirido a título oneroso, considera-se valor de aquisição o que tiver servido
para efeitos de liquidação da sisa”. E no artigo 51º alínea h) do mesmo código, sob a epígrafe “Despesas e encargos”, também para efeitos de mais-valias, refere-se que ao valor de aquisição acrescem
as despesas necessárias e efectivamente praticadas, inerentes à alienação. Ora, como diz a sentença
recorrida, se ao valor de aquisição acrescem as despesas tal significa que estas se não contém naquele
valor, sendo algo que, para aquele efeito, acrescerá, mas que não tem necessariamente que acrescer
em outros casos.»
5º Este entendimento, que a douta sentença faz seu, carece, todavia, de sentido.
6º Com efeito, é destituído de lógica ir buscar ao regime das mais-valias sobre bens imóveis
o conceito de valor de aquisição para efeito de aplicação do mecanismo constante do artigo 89.º-A,
da LGT.
7º Desde logo, porque não existe neste caso qualquer mais-valia, quanto mais não fosse porque o
sujeito passivo do regime das manifestações de fortuna não é o alienante mas sim o adquirente.
8º Até pelos princípios subjacentes a um regime e ao outro, uma vez que ao regime fiscal das
mais-valias preside estritamente o princípio da capacidade contributiva, ao passo que no que concerne
ao regime das manifestações de fortuna há ainda a ter em atenção o princípio da luta contra a fraude
e evasão fiscal.
9º Não se está no artigo 89º-A a tributar a mais-valia efectuada por um contribuinte, está-se sim
a tributar os rendimentos que o sujeito passivo auferiu mas que subtraiu à tributação.
10º Para apuramento das mais-valias, o montante suportado com despesas e encargos pelo alienante foi necessário à obtenção do rendimento que vai ser tributado; ao invés, no caso de tributação
de acordo com as regras previstas no art.89º-A da LGT, a quantia referente a despesas e encargos
é apenas mais uma evidência da sua capacidade contributiva, do rendimento de que dispunha para
adquirir o bem.
11º O mecanismo previsto no art.89º-A da LGT consiste numa avaliação indirecta de rendimentos
que é aplicável a situações típicas em que ocorrem factos que evidenciam uma capacidade contributiva
manifestamente inconsistente com os rendimentos declarados, sendo que essas situações são apenas
indícios de uma capacidade contributiva à qual não foi possível aceder por via directa.
12º Como explicar ao contribuinte que viu a totalidade dos seus rendimentos tributados para
adquirir uma casa, onde se inclui o valor que despendeu em SISA/IMT, que outro, que nada declarou, não tenha sequer de ser tributado quanto às quantias que auferiu e que lhe serviram para pagar
a SISA/IMT?
13º Procurar o sentido de «valor de aquisição» no regime fiscal das mais-valias de imóveis para
o aplicar ao regime das manifestações de fortuna viola, declaradamente, a ratio legis do próprio mecanismo de tributação indirecta.
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14º Mas se o entendimento constante da douta sentença proferida não colhe apoio legal no que
concerne ao «valor de aquisição» de imóveis, muito menos colhe no que tange ao «valor de aquisição»
de veículos automóveis, como é o caso dos autos.
15º É que nesse caso, a seguir-se a lógica que o sentido da letra não é suficientemente claro e que,
como tal, necessita o intérprete de concretizar o conceito de «valor de aquisição» à luz do regime das
mais-valias em IRS, então, não se deve ater o intérprete ao artigo 46.º, do CIRS, que, como a epígrafe
denuncia, se refere ao «valor de aquisição a título oneroso de bens imóveis», mas sim ao artigo 49º,
do CIRS, regra residual, que dispõe sobre o «valor de aquisição a título oneroso de outros bens e
direitos».
16º Ora, determina esse mesmo artigo 49º, do CIRS, que «o valor de aquisição, quando efectuada
a título oneroso, é constituído pelo preço pago pelo alienante, documentalmente provado.»
17º Igualmente relevante é o teor do art.17º do CIVA ao considerar como valor tributável dos
bens importados o valor aduaneiro, o que inclui impostos, direitos aduaneiros, taxas e outros encargos
devidos antes ou em consequência da própria importação.
18º O próprio STA, na esteira do TJUE, já se pronunciou pela inclusão do ISV no IVA, para efeitos
de determinação do valor tributável. (Acórdão do STA no processo 0766/09 de 21.09.2011, remetendo
para o Acórdão do TJUE de 28.07.2011, proferido no Processo n.º C-106/10)
19º Deste modo, não seria coerente considerar, a título de valor sobre o qual incide o imposto,
uma certa verba para efeitos de IVA e uma outra, completamente distinta, para efeitos de IRS.
20º Não fará mais sentido, e portanto não estará mais conforme a ratio legis que «valor de aquisição» signifique tão simplesmente aquilo que ocorre ao espírito, como o próprio Tribunal Central
Administrativo Norte reconhece, quando refere que «em sentido literal o valor de aquisição é o que
for pago pelo comprador ao vendedor»?
21º A interpretação mais conforme a letra e a teleologia da norma, no entendimento da ora Recorrente, só pode ser uma: o encargo de imposto insere-se no conceito de «valor de aquisição» de um
veículo automóvel, para efeitos do artigo 89.º-A, n.º 4, da LGT.
Nestes termos, e nos mais de direito que V. Exas. doutamente suprirão, deve o encargo de imposto
suportado (€ 14.954,85) concorrer para o conceito de «valor de aquisição», constante do artigo 89.º-A,
n.º 4, da LGT, devendo o acto de fixação da matéria colectável, por métodos indirectos, nos termos dos
artigos 9.º, n.º 1, alínea d), e 39.º do CIRS e artigos 87.º, alínea d), e 89ºA, n.ºs 1 e 4, ambos da LGT,
a enquadrar na categoria G, dos rendimentos sujeitos a IRS nos anos de 2008, 2009 e 2010, considerar
incluído no valor de aquisição aquele montante.
Não houve contra-alegações.
De igual forma reagiu o particular interpondo recurso para o TCA – Norte, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
45 A douta sentença lavrada pelo Tribunal da 1ª Instância de Penafiel, é insusceptível de subsistir
na ordem jurídica e por arrastamento o acto tributário recorrendo, porquanto:
A/ A douta decisão recorrida enferma de preterição de formalidade essencial, por alegação de falta
de fundamentação, na medida em que ratifica um acto tributário, cuja motivação jurídica se circunscreve
a uma referência genérica ao artº 89ºA;
B/ O entendimento sufragado pelo douto Tribunal recorrido, de que para despoletar a aplicação do
nº4 do artº 89ºA da LGT, nos 3 anos seguintes, basta a verificação em determinado ano, da aquisição,
tout court é, a todos os títulos ilegal, fazendo incorrê-lo em erro de julgamento.
C/ Sob prisma teleológico e da ratio legis que presidiu à instituição do regime das manifestações
de fortuna,
D/ seria imoral, constituindo autêntico confisco, pretender-se tributar alguém que tivesse adquirido
uma manifestação de fortuna, independentemente de se cuidar de saber que destino havia sido dado a
esse bem, pois perder-se-ia de vista a utilidade económica proporcionada por esse bem, cujos meios
financeiros envolvidos no seu pagamento, terão escapado à tributação.
E/ A interpretação jurídica insculpida na douta decisão recorrida, de que releva para a tributação, apenas e tão só, o acto de aquisição da viatura Mercedes, não pode, pois, prosperar na relação
jurídico/tributária, aqui litigada, sendo que, em tese, deverá ser dado provimento ao recurso, proferindo
jurisprudência consignando vinculadamente a necessidade da manifestação de fortuna permanecer
na titularidade do sujeito passivo, ao longo dos 3 anos, conditio sine qua non para que se cumpra o
requisito substantivo que habilite a A.T. a promover a aplicação dos métodos indiciários, ao abrigo no
n.º 4 do artº 89ºA da LGT,
De que advirá, do exposto, a anulação da sentença do Tribunal a quo num determinado momento
e houvesse alienado, de imediato, como se ainda usufruísse desse mesmo bem.
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VI
O PEDIDO
Termos em que,
nos melhores de direito e sempre com o suprimento de V Exa., deve o presente Recurso Judicial
ser recebido, aceite por procedente e, provada a matéria nela contida, e por conseguinte anulado os
actos tributários (fixação de rendimentos),
Por
Ilegalidade, maxime do vício de violação de lei, porquanto os pressupostos do acto estão em desconformidade com a previsão legal a que alude o n.º 4 do artº art.º 89º-A da LGT como quando o objecto
colide com o comando administrativo, ou porque, existe discrepância entre o conteúdo ou objecto de
um acto e as normas jurídicas que me são aplicáveis” FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo.
Consequentemente como acima se requer, deve a sentença ser revista e anulada como é de
justiça.
Contra-alegou a Fazenda Pública concluindo da seguinte forma:
I — As deficiências que o Recorrente vem apontar à sentença proferida pelo Tribunal de Penafiel,
referentes à sua falta de fundamentação, por um lado, e ao acolhimento da tributação ocorrer nos três
anos seguintes ao da aquisição, por outro, não deverão ser aceites.
II — Com efeito, não padece de falta de fundamentação uma sentença que permite ao seu destinatário apreender perfeitamente o seu conteúdo,
III — reportando-se, por seu turno, a um relatório de conclusões elaborado pela Inspecção Tributária, o qual contém os elementos expressos, claros e suficientes à fundamentação da correcção proposta,
a ponto de o Recorrente deles extrair a conclusão que lhe permitiu atacar a decisão.
IV — A menção a apenas duas normas legais deve-se simplesmente ao facto de constituírem
apenas estas o fundamento das correcções pretendidas.
V — No que concerne à necessidade de detenção do bem durante os anos seguintes ao da sua
aquisição, consistindo esta numa condição sine qua non para que se verifique a sua tributação parece-nos, salvo o devido respeito, destituída de fundamento.
VI — Tal como a sentença recorrida considerou, entende-se que a capacidade contributiva, que
agora é analisada em sede de manifestações de fortuna, revelou-se (pois até ali esteve oculta) no momento da aquisição do bem, do pagamento do respectivo preço, sendo irrelevante para o efeito qual o
destino que lhe foi dado posteriormente.
VII — Uma vez que o Recorrente não provou que dispunha de outros meios económicos que lhe
permitiram fazer face àquela despesa, e não olvidando ser este um meio que permite tributar rendimentos
que terão existido e, em seu devido tempo, não foram declarados, compete à AT fixar o rendimento em
função das regras estabelecidas na tabela do art.89º-A da LGT.
VIII — O facto de essa tributação dever ocorrer não só no ano da aquisição do bem, mas também
nos três anos seguintes, caso os pressupostos se mantenham, justifica-se pela necessidade de cumprimento de um princípio de justiça.
IX — Um contribuinte cumpridor paga os impostos sobre os rendimentos que aufere anualmente,
à medida que estes lhes são pagos, e, gradualmente, poderá ir fazendo as suas poupanças ao longe
desse tempo.
X — O facto de haver quem não declare a totalidade dos rendimentos auferidos subtraindo-se,
assim, à respectiva tributação, não impede de supor que também foi economizando ao longo do tempo,
pelo que a carga fiscal deverá igualmente ser diferida.
XI — Apenas se pretendem tributar situações distintas, apenas na medida da sua diferença, sem
descurar os princípios básicos que devem nortear o comportamento da AT.
Nestes termos e nos demais de Direito, com o douto suprimento de Vªs Exªs, deverá a sentença a
quo ser mantida nesta parte, considerando-se improcedente o presente recurso e, consequentemente,
mantendo-se os actos de fixação do rendimento para os anos de 2008, 2009 e 2010, conforme determina
o art.89º-A da LGT.
Por despacho de fls. 144 a meritíssima juíza do tribunal a quo mandou remeter os autos a
este STA.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
Foram interpostos dois recursos da sentença proferida pelo tribunal tributário:
-por A……………………….., alegadamente com fundamento em matéria de facto e de direito,
para o TCA Norte-SCT (fls.77),
-pelo Director de Finanças do Porto, alegadamente com exclusivo fundamento em matéria de
direito, para o STA-SCT (fls.93)
Neste contexto entende-se incumbir ao TCA Norte-SCT a competência para o conhecimento de
ambos os recursos, considerando:
a) os poderes de cognição do TCA em matéria de facto e de direito (arts.26º al.b) e 38º al.a) ETAF
aprovado pelo DL n.º 13/2002, 19 Fevereiro; art.280º nº1 CPPT);
b) a intervenção do STA na qualidade de tribunal de revista, com poderes de cognição limitados
à matéria de direito, pressupondo a estabilização da matéria de facto
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A solução propugnada reflecte o entendimento de jurisprudência consolidada do STA (cf. designadamente acórdãos STA Pleno 16.12.98 processo n.º 021 673; STA-SCT 21.05.1997 processo n.º 15695;
22.02.1996 processo n.º 18276; 16.01.2008 processo n.º 940/07)
2. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16º nº2 CPPT)
A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede
o de qualquer outra matéria (art.13º CPTA/ art.2º al.c) CPPT).
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.º - O ora Recorrente foi sujeito a uma acção inspectiva aos rendimentos do ano de 2007 - cfr,
teor de fls.12 do Processo Administrativo (P.A.) apenso aos autos.
2.º - Face ao estatuído no nº3 do art.89º-A, conjugado com a alínea d) do art.87º, ambos da LGT,
foi o ora Recorrente notificado em 23.11.2010 para proceder à prova de que os rendimentos declarados
correspondem à realidade e de que é outra a fonte de manifestação de fortuna evidenciada - cfr. teor de
fls.12 verso do P.A. apenso aos autos.
3.º - Nada tendo dito - cfr. teor de fls.12 verso do P.A. apenso aos autos.
4.º - Consideraram os Serviços de Inspecção Tributária que:
«Reportando-se a aquisição desta viatura ao ano de 2007, de acordo com o disposto no art.89º- A
da LGT haverá, ainda, que proceder à fixação do Rendimento Tributável nos três anos seguintes ao da
verificação desta operação.
Assim e no tocante a 2008, 2009 e 2010, analisadas as declarações de rendimentos, modelo 3 do
IRS do SP em análise, verifica-se que continua a não dispor de Rendimento Padrão que justifica esta
aquisição - cfr. teor de fls.12 verso do P.A. apenso aos autos.
5.º - Os Serviços de Inspecção Tributária, como “Critérios e Cálculos dos Valores Corrigidos com
Recurso a Métodos Indirectos”, obtiveram os seguintes valores:
Anos de 2008, 2009 e 2010.
1 - Cálculo do Rendimento Disponível (RD)
Anos

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendimento Bruto

Deduções especificas

Rendimento Disponível

13.300,00
13.300,00
13.300,00

3.680,64
3.888,00
4,104,00

9.619,36
9.412,00
9.196,00

2- Cálculo do Rendimento Padrão (RP)
Anos %

2008 — 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2009 — 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2010 — 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RP-n.º4, art.89º-A

RP 50%RP - nº1, art.89ºA

55.604,40 (80 % x 69.505,54)
44.483,52 (80 % x 55.604,40)
35.586,80 (80 % x 44.483,52)

27.802,20
22.241,80
17.793,40

Assim, o Rendimento Padrão a considerar para o ano de 2008 será igual a 55.604,40 euros; para
o ano de 2009 de 44.483,52 euros e para 2010 de 35.586,80 euros, calculados nos termos do nº4 do
art.89º -A da LGT, os quais, de acordo com a alínea d) do nº1 do art.9º do CIRS, serão considerados
como rendimento da categoria G - cfr. teor de fls 12 verso do P.A. apenso aos autos.
6.º - O ora Recorrente foi notificado através do oficio com o nº23945/0505 de 13.04.2012 da
Direcção de Finanças do Porto para, no prazo de 15 dias, exercer o seu direito de audição consagrado
nos artigos 60º do RCPIT e da LGT - cfr. teor de fls.13 do P.A. apenso aos autos.
7.º - Não tendo exercido essa prerrogativa - cfr, teor de fls.13 do P.A. apenso aos autos.
8.º - O veículo de marca Mercedes Benz a que foi atribuída a matricula 55-EC-78, em 24.07.2007,
foi comprado em 26.06.2007 pelo Recorrente pelo valor de 54.000,00 euros - cfr. ficou provado pela sentença proferida por este Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel no âmbito do Proc.801/11.4BEPNF,
já transitada em julgado - doc. de fls.52 a 60 dos autos.
9.º - A Alfândega de Braga fixou o valor tributável desse veículo em 69.505,54 euros, sendo o
valor do ISV de 14.984,85 euros - cfr. ficou provado pela sentença proferida por este Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel no âmbito do Proc.801/11.4BEPNF, já transitada em julgado - doc. de
fls.52 a 60 dos autos.
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10.º - Em 29.08.2007 foi emitido o documento único do veiculo com a matrícula 55-EC-78
em nome de Rodrigo Raimundo & Filhos, Ld.ª, com sede em Rua Monte Covas, n.º86, São Romão do Coronado - cfr. ficou provado pela sentença proferida por este Tribunal Administrativo e
Fiscal de Penafiel no âmbito do Proc.801/11.4BEPNF, já transitada em julgado - doc. de fls.52 a
60 dos autos.
11.º - O recibo da apólice de seguro de responsabilidade civil automóvel de 26.07.2010 a 26.07.2011,
do veículo com a matricula 55-EC-78, foi emitido em nome de Rodrigo Raimundo & Filhos, Ld.ª - cfr.
ficou provado pela sentença proferida por este Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel no âmbito
do Proc.801/11.4BEPNF, já transitada em julgado - doc. de fls.52 a 60 dos autos.
12.º - No documento único automóvel está inscrita a reserva de propriedade a favor de BPN - Crédito Instituição Financeira de Crédito, SA - cfr. ficou provado pela sentença proferida por este Tribunal
Administrativo e Fiscal de Penafiel no âmbito do Proc.801/11.4BEPNF, já transitada em julgado - doc.
de fls.52 a 60 dos autos.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Penafiel, julgou o recurso parcialmente procedente por entender
que (destacam-se apenas os trechos da decisão com interesse para os presentes recursos):
“I – RELATÓRIO.
1 – A…………………., contribuinte fiscal nº……………….., residente na Rua ………………..,
nº……….., …………….., ………………., vem nos termos das disposições conjugadas pelos
artigos 89º, nº8 da Lei Geral Tributária (LGT) e nº5 do art.146º-B do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), interpor
RECURSO CONTENCIOSO
Dos rendimentos tributáveis que lhe foram fixados nos anos de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, nas quantias de 27802,20 euros, 22241,80 euros e de 17793,40 euros, através da aplicação
dos métodos indirectos de avaliação da matéria colectável, ao abrigo do art.89º-A da Lei Geral
Tributária e art.39º do Código do Imposto Sobre os Rendimentos de Pessoas Singulares (CIRS),
nos termos e com os seguintes fundamentos:
Vício de lei.
Errónea qualificação dos factos tributários.
Excesso de quantificação do rendimento colectável.
Conclui pedindo que:
O presente Recurso Judicial seja recebido, aceite por procedente e, provada a matéria nele
contida, e por conseguinte anulado o acto tributário (fixação de rendimentos),
Por:
Ilegalidade, maxime do vicio de violação de lei, porquanto os pressupostos do acto estão em
desconformidade com a previsão legal a que alude o n.º4 do art.89º-A da LGT, como quando o
objecto colide com o comando administrativo, ou porque, existe discrepância entre o conteúdo
ou objecto de um acto e as normas jurídicas que lhe são aplicáveis;
Verificar-se a inexistência de facto tributário, na perspectiva em que os factos em que se
basearam as fixações, não têm verificação real na situação hipotisada na lei, na medida em que
se regista erro na identificação do verdadeiro sujeito passivo;
Verificar-se inexistência parcial de acto tributário, por excesso de quantificação, derivado
da prática de erros materiais no cálculo do Rendimento Padrão e do Rendimento Tributável, na
Categ.G.
Consequentemente, requer que a fixação seja revista e anulada.
2 - Notificada a Direcção-Geral dos Impostos, entidade demandada no recurso interposto
da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante do art.89º-A, da
Lei Geral Tributária, veio apresentar Oposição a fls.26 a 34 dos autos.
Considera em síntese, quanto ao argumento apresentado pelo Recorrente de que o relatório final de conclusões de inspecção tributária padece do vício de falta de fundamentação que, o
contribuinte apreendeu perfeitamente os factos constantes do relatório ou não teria intentado o
presente recurso, com as menções frequentes ao próprio relatório.
O Recorrente alega que não se verificam os pressupostos para aplicação do método indirecto
previsto no art.89º-A da LGT, porquanto, nos anos de 2008 a 2010, o mesmo já não detinha o
veículo.
Ainda que o veículo em causa tenha efectivamente sido alienado, o que se desconhece, não se
descortina, ao longo de toda a norma do art.89º-A da LGT, qualquer condicionante relativamente
à detenção do bem adquirido.
Entende que, o rendimento padrão é calculado tendo por base regras que permitem aferir
quais teriam de ter sido os rendimentos auferidos pelo sujeito passivo que lhe permitissem proceder ao pagamento de um certo preço por determinado bem.
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E esse preço, o valor pago no momento da aquisição, não varia consoante o contribuinte
detenha o bem por um ou dez anos.
Quanto ao alegado pelo Recorrente, relativamente ao valor do veículo adquirido e que, no
entender da AT, incluía não só o preço pago ao vendedor alemão — 54.520,59 euros, mas também outros encargos suportados inerentes à referida aquisição que ascendem ao montante de
14.954,85 euros.
Considera a Direcção de Finanças do Porto, entidade demandada, que devem considerar-se incluídos na expressão “valor de aquisição” os diversos elementos contemplados no art.17º
do CIVA.
Conclui no sentido de que deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a
decisão do Director de Finanças do Porto que determinou a avaliação indirecta da matéria colectável referente a IRS de 2008, 2009 e 2010, a enquadrar na categoria G, nos termos previstos
no art.89º-A da Lei Geral Tributária.
4 - Dada vista do processo ao Digno Magistrado do Ministério Público, foi proferido douto
parecer a fls.46 dos autos, no sentido da improcedência do Recurso.
(…)
VI - DO DIREITO.
O Recorrente vem, ao abrigo do disposto nos artigos 89º-A, nº7, da Lei Geral Tributária
(LGT) e 146º-B, n.º5, Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), interpor recurso
da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante do art.89º-A, da
LGT, nos termos e com os seguintes fundamentos:
O Relatório final de conclusões de inspecção tributária padece do vício de falta de fundamentação.
Não se verificam os pressupostos para aplicação do método indirecto previsto no art.89º-A
da LGT porquanto, nos anos de 2008 a 2010, em questão, já o Recorrente não detinha o
veículo.
Alega ainda, que, o valor do veículo adquirido, no entender da AT, inclui não só o preço pago
ao vendedor, mas também outros encargos suportados inerentes à referida aquisição, verificando-se um excesso de quantificação da matéria tributável.
O ora Recorrente foi submetido a procedimento inspectivo tributário interno, com extensão
temporal, aos anos de 2008, 2009 e 2010 e tendo por “âmbito parcial”, o IRS.
Da conclusão da acção inspectiva, resultou a elaboração do Relatório da Inspecção Tributária
(RIT), contendo as correcções infringidas ao Recorrente:
2008 — 27802,20 euros;
2009 — 22241,80 euros e
2010 — 17793,40 euros.
Resultou dos factos provados que, o ora Recorrente havia sido alvo, com referência a 2007,
de um acto de inspecção interna, sendo que este Procedimento inspectivo constitui, em rigor, o
nexo causal, do impulso de procedimento tributário, que acabou por ser desencadeado, nos três
anos seguintes.
O Procedimento Inspectivo, assim instaurado, teve por motivação, aferir do grau de cumprimento dos deveres de boa prática tributária, adoptados pelo Recorrente, em sede de IRS, face
à aquisição duma viatura de gama alta, de valor superior a 50 000,00 euros.
A Administração Fiscal, de posse de elementos oficiais, oriundos da Direcção Geral das
Alfândegas — a Declaração Aduaneira de Veículo (DAV), que apontava para a aquisição
duma viatura, de marca Mercedes Benz, em 2007, de matrícula 55-EC-78, por 69 505,54
euros, entendeu estarem preenchidos os pressupostos de facto, para abrir um procedimento
inspectivo, com vista a avaliar do grau de cumprimento do Sujeito Passivo, à vista do que
dispõe o art.89º-A, da LGT.
No seu entender, atento o rendimento bruto inscrito na declaração de rendimentos do IRS,
ano de 2007, de 13 300,00 euros, estariam verificadas as condições substantivas, expressamente
tipificadas no art.89º-A da LGT, para que se despoletasse um procedimento tributário, de que
poderia emergir o sancionamento da fixação do “rendimento padrão”, calculado em razão da
Tabela constante do nº4 da citada norma.
Isto, porque de acordo com o disposto no nº1 do art.89ºA da LGT, o Recorrente evidenciada
uma discrepância superior a 50% entre o rendimento líquido declarado e o rendimento padrão
que advém da aplicação da percentagem inserta no nº4 do art.89ºA, da LGT.
Como o rendimento declarado (13300,00 euros) era inferior a 50% do valor apurado, a titulo
de Rendimento Padrão (34 752,80 euros) então, este valor haveria de ser promovido à categoria
de rendimento colectável, em sede de IRS, através do accionamento do mecanismo de avaliação
indirecta da matéria tributável.
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Cujo rendimento, assim presumido, configuraria um ganho de mais-valia, por força da
alínea d), nº1 do art.9º do CIRS, em conjugação com o art.39º do CIRS.
Os Serviços de Inspecção Tributária convocaram o Recorrente, ao abrigo dos artigos 60º do
RCPIT e da LGT, para que promovesse o apport dos elementos probatórios que habilitassem o
órgão decisor a formar convicção da realidade dos rendimentos declarados e de que era outra a
fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, mormente herança ou doação, ou rendimentos
de que não era obrigado a declará-los, designadamente financiamento bancário ou até utilização
do seu capital.
O ora Recorrente, nada disse.
Porque tal diligência se afigurava conditio sine qua non para indagar do eventual afastamento da aplicação do regime especial de tributação supra, a Administração Tributária, partiu
para a fixação do quantum tributável em IRS, Categoria G, conforme preceituam o art.89º-A, o
art.87º, alínea d), ambos da LGT e o art.9º do CIRS.
Para tanto. Adoptou a seguinte metodologia:
Valor de aquisição: 69505,54 euros;
Cálculo do Rendimento Padrão: 50% x 69505,54 euros = 34752,70 euros.
Não se conformando com a fixação, assim reproduzida, reagiu o Sujeito Passivo, ora Recorrente, mediante interposição de recurso judicial, nos termos dos n.ºs 7 e 8 do art.89º A da LGT,
para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (TAFP).
Este Tribunal decidiu na sentença proferida no âmbito do Proc.n.º801/11.4BEPRT que, o
acto tributário recorrendo, padece de errónea quantificação, por excesso, no que toca ao cálculo
do rendimento padrão, bem como em termos de rendimento líquido fixado, pois que na sua
construção matemática, a A.T. entrou com o valor de 69505,54 euros, ao invés do valor pago ao
fornecedor, de 54520,69 euros.
Mais, considerou provado o Tribunal que, foi o ora Recorrente que comprou o veículo Mercedes Benz a que foi atribuída a matricula 55-EC-78, tendo o mesmo firmado a sua convicção na
«declaração da Alfândega de Braga de fls.18 do apenso e dos documentos de suporte à declaração
que constam de fls.22 a 24 do apenso, que são o contrato de compra e venda do veículo e a declaração da pessoa que transportou o veículo da Alemanha para Portugal, que declara de forma
expressa que o “legitimo proprietário” do veiculo é A……………………” - cfr. teor de fls.4 da
decisão, junta a fls.29 dos autos.
Assim, o tribunal conclui que o adquirente do veículo em causa foi o ora Recorrente e não
a sociedade comercial em nome de quem, foi registado o veículo.
Ficou assente que, o veículo em causa nestes autos foi comprado pelo Recorrente por 54.000,00
euros em 26.06.2007.
Assim, o ora Recorrente, no ano de matricula 2007, adquiriu esse veículo, pelo preço de
54.000,00 euros e declarou nesse ano para efeitos de IRS, na Categoria A, rendimentos de 13.300,00
euros, o que representa uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento
padrão que será de 27.000,00 euros.
Acresce, como já se disse, o mesmo não alegou, nem demonstrou os meios que dispôs para
a aquisição desse veículo.
Provou-se que, o valor de aquisição considerado pelos serviços de inspecção tributária
foi o valor fixado pela Alfândega de Braga de 69.505,54 euros, valor que inclui o preço de
aquisição do veículo, no montante de 54.000,00 euros e o valor do ISV liquidado pela aquisição do veiculo.
Alega o Recorrente que, resulta do ponto 4, a fls.2, do relatório (RIT), onde se presume
encontrar-se extravasada a fundamentação erigida pela I.T., não existir um qualquer discurso
fundamentador, na acepção consignada no art.77º da LGT,
Entende o mesmo que, o labor probatório despendido pela l.T., esgota-se, tout court, na
afirmação de que a viatura, por ter sido adquirida em 2007, de acordo com o art.89º-A da LGT,
haveria ainda que proceder à fixação de rendimento tributável, nos 3 anos seguintes, ao da verificação da operação (2008, 2009 e 2010).
O que, na sua opinião é manifestamente pouco.
No entender do Recorrente, a A.T., incorreu em preterição de formalidade essencial, pelo
que os actos tributários de fixação deverão ser, por conseguinte, sancionados com a competente
anulação.
Resulta do disposto no artigo 268º, n.º3, da Constituição da República Portuguesa (CRP)
que “os actos administrativos estão sujeitos à notificação aos interessados (...) e carecem de
fundamentação expressa e acessível quando afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos”.
Na sequência do que estabelece o art.214º do Código do Procedimento Administrativo
(CPA): “Para além dos casos em que a lei especialmente o exige, devem ser fundamentados os
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actos administrativos que, total ou parcialmente: a) neguem, extingam, restrinjam ou afectem por
qualquer modo direitos ou interesses legalmente protegidos ou imponham ou agravem deveres,
encargos ou serviços”.
De acordo com o disposto no art.125º, nº1, do CPA “A fundamentação deve ser expressa,
através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão (...)”.
O direito à fundamentação dos actos administrativos e tributários que afectem direitos
e interesses legalmente protegidos é princípio constitucional consagrado no artigo 268º da
CRP.
Nos termos do artigo 125º, nº1 do CPA, 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 de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto.
De acordo com o n.º2 do referido preceito legal, equivale à falta de fundamentação a adopção
de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.
De acordo com o teor do acórdão proferido pelo TCAS em 21/11/2006, no âmbito do processo
264/04, «no domínio fiscal, dispõe o art.º77.º nº1 da LGT, que a decisão do 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... incluindo os que integram o relatório da fiscalização tributária...acrescendo
seu n.º2 que a fundamentação 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.
A administração tributária deve respeitar assim as garantias dos contribuintes nos termos
exigidos pelo art.º266.º, nº1 da Constituição da República.
O dever de fundamentação deve corresponder às necessidades de esclarecimento do destinatário.
Nos termos do art.º77.º 1, 2 e 6 da LGT, a decisão de procedimento é sempre fundamentada
por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito que a motivaram».
«A fundamentação é um conceito relativo que varia em função do tipo concreto de cada
acto e das circunstâncias concretas em que é praticado, cabendo ao Tribunal em face de
cada caso ajuizar da sua suficiência, mediante a adopção de um critério prático que consiste
na indagação sobre se um destinatário normal, face ao itinerário cognoscitivo e valorativo
constante dos autos em causa, fica em condições de saber o motivo porque se decidiu num
sentido e não noutro.
A fundamentação só é suficiente quando permite a um destinatário normal aperceber-se
do itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pelo autor do acto para proferir a decisão, isto é,
quando aquele possa conhecer as razões por que o autor do acto decidiu como decidiu e não de
forma diferente, de forma a poder desencadear os mecanismos administrativos ou contenciosos
de impugnação.
Demonstrado no procedimento administrativo - que o destinatário do acto o conheceu e o
compreendeu na sua integralidade.., não ocorre o vício de falta de fundamentação» (Ac. do TCAN
de 24/5/2007, proferido no processo 00366/02).
«Está suficientemente fundamentado o acto de liquidação adicional se as conclusões do
relatório de fiscalização esclarecerem, minimamente, o contribuinte, que dele foi notificado,
das razões de facto e de direito que levaram a Administração Fiscal a liquidar o imposto
em causa» (Ac. do TCA Norte, proferido em 24.05.2012, no âmbito do processo 00731/09.
OBEPNF).
Ora, facilmente se compreende que, o ora Recorrente apreendeu os factos constantes do
relatório de inspecção tributária, tendo nomeadamente no âmbito do presente processo de
Recurso feito menções ao conteúdo do referido relatório para sedimentar as posições por si
defendidas.
Pelo que, não assiste quanto a este fundamento, razão ao Recorrente.
O Recorrente diz, que, os S.I.T. fixaram o Rendimento Padrão e o montante do Rendimento Líquido sujeito a IRS, Cat.G, por accionamento do mecanismo da tributação indirecta,
apoiados nas disposições conjugadas dos artigos 89º-A, n.ºs 1 e 4, e alínea d), nº1 do art.9º
do CIRS.
No seu entendimento, não podem, porém, proceder tais actos administrativos, isto porque,
a discordância resulta, da inverificação do requisito substancial que o Legislador fez eleger como
facto determinante da aplicação do regime consagrado no art.89º-A da LGT, no que tange ao
recorte conceptual da expressão “evidenciação das manifestações de fortuna”.
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Alega o Recorrente que em 2007, ocorrera a alienação onerosa da viatura, pelo que, em 2008,
em 2009 e em 2010, o Recorrente não podia revelar aquilo que já não detinha, não possuía, não
usufruía, nem “evidenciava”, i.e, o sinal exterior de riqueza, que foi qualificado relevante para
a aplicação do expediente previsto no art.89ºA da LGT.
Assim, nas suas palavras, «mostra-se impossível a aplicação do regime especial de tributação
das manifestações de fortuna, ao caso pleitado, por comprovada inexistência da viatura na esfera
jurídica do Recorrente».
Desde logo, cumpre referir que, não foi feita qualquer prova de que o veículo tenha sido
alienado.
Acresce que, a evidenciação da existência de uma manifestação de fortuna é aferida no
momento da sua aquisição.
Resulta do disposto no art.89º-A, da LGT que, em situações de aquisição de veículos automóveis, como é o caso em apreciação, deverá ser considerado como rendimento tributável,
enquadrado na categoria G, no ano em causa e nos três anos seguintes — 2008, 2009 e 2010
— 50% do valor automóvel no ano da matrícula com o abatimento de 20% por cada um dos
anos seguintes.
Assim, não restam dúvidas que, se encontram verificados os pressupostos para aplicação do
método indirecto previsto no art.89º-A da LGT.
Quanto à alegada errada quantificação do rendimento padrão e do rendimento liquido dos
anos de 2008 e de 2009, por parte do Recorrente.
Ora, tendo em conta o conteúdo do RIT, constata-se, efectivamente, a existência dum erro
material, no procedimento de quantificação do rendimento padrão, nos anos de 2008 e 2009 e,
concomitantemente, no rendimento fixado, em Cat.G.
O apuramento do rendimento padrão, em face do disposto no n.º4 do art.89-A da LGT, em
se tratando de viaturas, opera-se em função da seguinte fórmula matemática:
No ano da matricula: Valor de aquisição x 50%;
Nos 3 anos seguintes: Valor de aquisição x 50%, com o abatimento de 20%, por cada um
dos anos seguintes.
Conforme ficou provado, o veículo em causa nestes autos foi comprado pelo Recorrente por
54.000,00 euros em 26.06.2007.
Como se disse em momento oportuno, o Recorrente no ano de matricula 2007, adquiriu o veículo em causa nos autos, pelo preço de 54.000,00 euros e declarou nesse ano
para efeitos de IRS, na Categoria A, rendimentos de 13.300,00 euros, o que traduz uma
desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão que será de
27.000,00 euros.
Na decisão proferida por este Tribunal a 3.11.2011, no âmbito do Processo nº801/11.4BEPRT,
já transitada em julgado, foi considerado provado que, o valor de aquisição considerado pelos
serviços de inspecção tributária foi o valor fixado pela Alfândega de Braga de 69.505,54 euros,
valor que inclui o preço de aquisição do veículo, no montante de 54.000,00 euros e o valor do ISV
liquidado pela aquisição do veiculo.
Ora, a jurisprudência tem vindo a defender que o valor de aquisição é o valor do preço de
compra do veículo, sem quaisquer outros adicionais a título de despesas, encargos ou impostos.
Pelo que, o valor de aquisição foi fixado em 54,520,59 euros, sendo o rendimento padrão
fixado em 27.260,30 euros.
Resulta do disposto no nº4 do art.89º-A da LGT que, o apuramento do rendimento padrão,
em face do disposto no nº4 do art.89º-A da LGT, em se tratando de viaturas, opera-se em função
da seguinte fórmula matemática:
No ano da matrícula: Valor de aquisição x 50%;
Nos 3 anos seguintes: Valor de aquisição x 50%, com o abatimento de 20%, por cada um
dos anos seguintes
Os Serviços de Inspecção Tributária chegaram aos seguintes valores:
1 - Calculo do Rendimento Disponível (RD)
Anos

2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rendimento Bruto

Deduções especificas

Rendimento Disponível

13.300,00
13.300,00
13.300,00

3.680,64
3.888,00
4,104,00

9.619,36
9.412,00
9.196,00
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2- Calculo do Rendimento Padrão (RP)
Anos %

2008 — 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2009 — 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2010 — 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RP-n.º4, art.89º-A

RP 50%RP - nº1, art.89ºA

55.604,40 (80 % x 69.505,54)
44.483,52 (80 % x 55.604,40)
35.586,80 (80 % x 44.483,52)

27.802,20
22.241,80
17.793,40

Assim, deverá ser corrigido o montante a que chegaram os Serviços de Inspecção Tributária,
tendo em conta, que, o valor de aquisição é o valor do preço de compra do veículo, sem quaisquer
outros adicionais a título de despesas, encargos ou impostos.
Assiste razão ao Recorrente quanto à alegada errada quantificação do rendimento padrão
e do rendimento liquido dos anos em causa por parte da AF.
Ocorreu uma incorrecta quantificação por excesso do rendimento padrão e do rendimento
líquido dos anos em causa, por a AF ter considerado que o valor de aquisição é o valor do preço
de compra do veículo, no montante de 54.000,00 euros e o valor do ISV liquidado pela aquisição
do veiculo (14.954,85 euros).
VI- DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de maior fundamentação, julga-se o Recurso parcialmente procedente.
(…)”
DECIDINDO NESTE STA
Afigura-se-nos que o recurso apresentado por A……………………., tem por fundamento matéria
de facto e de direito, e daí que tenha sido, e bem, dirigido para o TCA Norte - SCT. Já o recurso interposto
pela Fazenda Pública é restrito a matéria de direito. Nestas circunstâncias, como bem salienta o Mº Pº
junto deste STA, cujo parecer foi notificado às partes, que do mesmo não discordaram, a competência
para o julgamento de ambos os recursos é daquele tribunal central. Neste Supremo Tribunal tem-se,
de facto, firmado jurisprudência no sentido de que, sendo interpostos dois recursos da sentença, sendo
um dirigido ao TCA (versando matéria de facto) e outro dirigido ao Supremo Tribunal Administrativo
(versando exclusivamente matéria de direito), a competência do STA devolve-se ao Tribunal de 2ª
Instância, que passa assim a ser competente para ambos os recursos. Cremos que jurisprudência deste
STA é uniforme quanto a esta matéria. A finalizar, permitimo-nos destacar um excerto do aresto de
22/2/96 (rec. 18.276) onde se refere:
“Significa isto que, por razões de economia processual, deve ser prioritário o conhecimento dos
recursos por parte do T. T. de 2ª Instância. Que terá assim competência para apreciar ambos os recursos,
ou seja, o recurso que lhe é expressamente dirigido, bem como o recurso interposto para o Supremo
Tribunal.
“Diga-se aliás que esta solução, ora defendida, encontra igualmente razão se apreciarmos a
ratio do recurso per saltum da 1ª Instância para o STA, que encontra previsão legal no art. 32º, n.1,
alínea b) do ETAF (nota: hoje, art. 26º, b) do actual ETAF).
“A ratio deste preceito prende-se com a celeridade processual,
“Na verdade, fixados definitivamente os factos (por as partes acordarem na matéria de facto
decidida na 1ª Instância) parte-se da ideia que não se justificam mais dois graus de jurisdição sobre
matéria de direito.
“Aqui a solução terá que ser aquela que defendemos, pelas razões atrás expostas”.
Não vemos razão para alterar esta posição jurisprudencial.
É certo que esta é uma doutrina que vale para recursos independentes, interpostos um para o
TCA e outro para o STA (…)
Concluímos pois que a competência hierárquica para conhecer de ambos os recursos interpostos
nestes autos (pela recorrente Fazenda Pública e por A………………………..) radica no Tribunal
Central Administrativo – Norte.
No sentido ora exposto, podem ver-se também os acórdãos deste STA de 21/5/97 (rec. n. 15.695)
e de 16.01.2008 processo n.º 940/07- este referente no entanto a recurso principal e subordinado)
4 - DECISÃO:
Face ao exposto, decide-se julgar o TCA – Norte competente para conhecer dos recursos interpostos pelos recorrentes Fazenda Pública e A……………………………..
Sem custas.
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao TCA – Norte.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente
Torrão.
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Acórdão de 12 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Reclamação de Acto Praticado pelo Órgão da Execução Fiscal. Valor da causa.
Sumário:
Reconduzindo-se a reclamação de actos de órgão de execução fiscal a um processo
impugnatório, à determinação do respectivo valor para efeitos de custas, além do
mais, é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 97.º-A do CPC.
Processo n.º 1299/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel José Madureira Mateus.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. Manuel José Madureira Mateus e Alice Adelaide Sequeira Mateus, identificados nos autos,
deduziram reclamação, no TAF de Viseu, do despacho proferido pelo Chefe de Serviço de Finanças
de S. João da Pesqueira, proferido no âmbito da execução fiscal nº. 2631201201001736, que não deu
seguimento ao requerimento apresentado pelo reclamante marido, através do qual este vinha oferecer
como garantia um crédito que alegadamente detém sobre uma sociedade, com vista à suspensão da
execução.
Naquele Tribunal foi decidido julgar procedente a reclamação, anulando-se o despacho do Chefe
de Serviço das Finanças de S. João da Pesqueira, uma vez que o facto invocado pelo órgão de execução
fiscal – falta de título constitutivo de garantia – não constitui fundamento válido para rejeitar liminarmente o requerimento apresentado pelo ora reclamante.
Nos termos do disposto no artigo 315º, nº. 1 e 2 e 306º do CPC foi fixado o valor da causa em
€ 635.640,07.
2. Inconformada, a representante da Fazenda Pública veio interpor recurso para este Tribunal,
formulando alegações e concluindo o seguinte:
“A. Incide o presente recurso sobre a sentença proferida em 03-10-2012 no segmento em que a
dita fixa o valor da causa em € 635.640,07 (montante da quantia exequenda), “nos termos do disposto
no artigo 315º, n.º 1 e 2 e 306º do CPC.”
B. Contudo, o Código de Processo Civil é de aplicação meramente supletiva, sendo certo que
em matéria de determinação do valor da causa, não é o CPPT omisso, disciplinando a matéria no seu
artigo n.º 97º-A, o qual é aplicável a processos impugnatórios de actos (caso do presente).
C. Tendo a execução fiscal sido instaurada em 17/05/2012 e a presente reclamação em 04/06/2012,
é-lhe tal regime aplicável.
D. No presente caso, porque estamos face a um processo impugnatório de acto do órgão de
execução fiscal em que é aplicável o regime previsto no art. 97º-A do CPPT, nomeadamente o seu
n.º 2 (dado que a reclamação, no caso, não é subsumível a nenhuma das alíneas do n.º 1) forçoso
será concluir que o respectivo valor, para efeitos de custas, há-de encontrar-se de acordo com a regra
constante do n.º 2 do art. 97º-A:
E. o valor do processo é fixado pelo juiz, tendo em conta a complexidade do processo, a condição económica do impugnante e como limite máximo o valor da alçada da 1ª instância dos tribunais
judiciais (€ 5.000,00).
Termos em que, nos melhores de direito e sempre com o mui Douto suprimento de Vossas Excelências, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença recorrida na parte em
que fixou o valor da causa, determinando-se o mesmo nos termos do n.º 2 do art.º 97-A do CPPT”.
3. Não houve contra-alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, pronunciou-se no sentido de
ser dado provimento ao recurso, podendo ler-se no mesmo entre o mais:
“(…)
A decisão recorrida fixou à causa o valor de € 635.7640,07, correspondente ao montante da
obrigação exequenda.
Sucede que, como muito bem refere o recorrente, existem no CPPT normas próprias para determinação do valor da causa (em processos impugnatórios de actos, como é o caso da RAOEF) pelo

3858
que não é legal recorrer à aplicação subsidiária do CPC (artigos 305.º e seguintes), nos termos do
estatuído no artigo 2.º/e) do CPPT.
A reclamação de actos de órgão de execução fiscal é, como já se referiu, um processo impugnatório.
Ora, nos termos do estatuído no artigo 97.º.-A/2 do CPPT o valor do processo é fixado pelo juiz,
tendo em conta a complexidade do processo, a condição económica do impugnante, tendo como limite
máximo o valor da alçada da 1ª instância dos tribunais judiciais (€ 5.000). (1)
A decisão recorrida ao fixar o valor da causa em montante equivalente ao da obrigação exequenda, de acordo com as regras do CPC fez uma incorrecta interpretação e aplicação do Direito,
merecendo, pois, censura.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar-se a sentença
recorrida, determinando-se o valor da causa, nos termos do estatuído no artigo 97.º-A/2 do CPPT”.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II-FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
“A) Factos provados:
1) Contra os ora Reclamantes foi instaurado, em 17.05.2012, pelo Serviço de Finanças de São
João da Pesqueira, o processo de execução fiscal n.º 2631201201001736, para cobrança coerciva de
dívidas de IRS do ano de 2007, no valor de €632.978,66, acrescido de juros de mora e custas — cfr.
fls. 1 e ss. do p.e.f. apenso aos autos.
2) Em 20.04.2012, ainda antes da instauração da execução, o Reclamante marido apresentou
requerimento junto do referido Serviço de Finanças, pedindo a suspensão da futura execução e apresentando como garantia “o crédito que detém sobre a sociedade Mateus & Mateus — Soc. Const.
Compra e Venda, S.A.” — cfr. fls. 4 do p.e.f.
3) Em anexo a esse requerimento, o Reclamante juntou cópia simples de um extracto de conta,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido — cfr. fls. 9 do p.e.f.
4) Por ofício n.º 285, de 23.05.2012, foi o executado notificado nos seguintes termos:
“Atento o seu requerimento apresentado em 2012-04-20, constata-se que não foi até hoje prestada
qualquer garantia idónea com vista à suspensão da execução, tendo apenas indicado a existência de
uni crédito numa sociedade, Nesta conformidade, este Serviço de Finanças não dará seguimento ao
requerimento por não haver qualquer suporte legal, pois não temos em nosso poder qualquer título
que garanta os créditos do exequente.
(...)
Assim, uma vez que a execução já foi instaurada em 2012-05-17 (Processo n.º 2631201201001736),
pode, querendo, requerer a suspensão da execução, nos termos e para os efeitos dos artigos 169º e
199º do CPPT, apresentando garantia idónea” — cfr. fls. 10.
5) O Reclamante marido é titular de um crédito, no montante de €807.000,00, sobre a sociedade
Mateus & Sequeira — Sociedade de Construção, Compra e Venda, S. A. — cfr. fls. 26 verso e 27 a 38
dos autos.
6) Em 28.10.2011 a assembleia-geral da referida sociedade deliberou que tal crédito “não
será reembolsado nos próximos dez anos, podendo este prazo ser prorrogado por acordo entre as
partes”. — cfr. fls. 39 a 40. B) Factos não provados:
Com relevância para a decisão da causa, inexistem”.
2.DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
O recorrente marido, no âmbito de uma execução fiscal contra si e sua mulher instaurada, ofereceu
como garantia, um crédito no valor de €807.000,00, que detinha sobre a Sociedade Mateus & Sequeira-Soc. Const. Compra e Venda, SA., com vista suspender a referida execução.
Por despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de São João da Pesqueira foi o requerimento de prestação de garantia indeferido por “não haver suporte legal, pois não temos em nosso
poder qualquer título que garanta os créditos do exequente.”
Inconformados os ora recorrentes reclamaram do despacho para o Tribunal Administrativo e Fiscal
de Viseu que, por sentença proferida a 03 de Outubro de 2012, julgou procedente a reclamação.
Para tanto, ponderou-se na sentença recorrida, entre o mais, que
“(…) o ora Reclamante marido veio apresentar como garantia “o crédito que detém sobre a sociedade Mateus & Mateus — Soc. Const. Compra e Venda, S.A.”, juntando cópia de um extracto de conta
desta sociedade, do qual resulta um saldo credor a favor daquele no montante de €807.000,00.
A apresentação deste alegado crédito, como garantia, poderia ter sido entendido pela Administração Fiscal como o oferecimento de um penhor ou como a nomeação de um bem (crédito) à penhora.
“(…)
Entendendo-se o alegado crédito como oferecido à penhora, a rejeição liminar do mesmo com
fundamento em “falta de título” mostra-se, obviamente, desacertada, em virtude de competir ao órgão
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de execução fiscal a observância das formalidades necessárias à constituição da mesma (cfr. artigo 224º
do CPPT).
Na hipótese do alegado crédito constituir o objecto de um penhor, a decisão de indeferimento
liminar também não se revela adequada.
Com efeito, a constituição desta garantia, ao contrário da garantia bancária, caução e seguro caução, carece da concordância da administração tributária (cfr. n.º 2 do artigo 199º, supra
transcrito).
Assim, faz todo o sentido que a mesma só seja constituída depois de a sua idoneidade ser reconhecida pelo órgão de execução fiscal e, em consequência, autorizada a sua constituição.
Aliás, numa apreciação mais rigorosa, a constituição do penhor resultará do acordo das partes (executado e exequente), por não se encontrar prevista como fonte desta garantia a declaração
unilateral, ao contrário do que sucede com a hipoteca voluntária (cfr. artigo 712.º e 457º do Código
Civil).
Obtido esse acordo, será elaborado auto no processo e notificado o devedor nos termos previstos
para a citação (cfr. artigo 195º, n.º 5 do CPPT, aplicável por remissão do artigo 199º, n.º 2 do mesmo
Código), notificação essa que constitui condição de eficácia do penhor de créditos, conforme o disposto
no artigo 681º, nº2 do Código Civil.
Do exposto resulta que o facto invocado pelo órgão de execução fiscal — falta de título constitutivo
da garantia - não constitui fundamento válido para rejeitar liminarmente o requerimento apresentado
pelo ora Reclamante, pelo que o despacho reclamado não se pode manter na ordem jurídica, devendo
ser anulado por vício de violação de lei.
III - DECISÃO
Nestes termos, julgo procedente a presente reclamação e, em consequência, anulo o despacho
do Chefe de Finanças de S. João da Pesqueira de 23.05.2012, preferido no p.e.f. 2631201201001736.
Custas pela Fazenda Pública.
Nos termos do disposto no artigo 315º, n.º 1 e 2 e 306º do CPC, fixo o valor da causa em
€635.640,07.”
Inconformada com esta decisão, vem a Fazenda Pública com o presente recurso, alegando, em
síntese, que o mesmo incide sobre “a sentença proferida em 03-10-2012 no segmento em que a dita
fixa o valor da causa em € 635.640,07 (montante da quantia exequenda)”, “nos termos do disposto no
artigo 315º, n.º 1 e 2 e 306º do CPC.”, porquanto o preceito a ter em conta na determinação do valor
da causa é o art. 97º-A do CPPT e não o regime do Código de Processo Civil.
Em face das conclusões que delimitam o objecto e âmbito do presente recurso, nos termos das
disposições constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, a questão a decidir traduz-se em saber
se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro de julgamento ao fixar, para efeitos de custas, o valor da acção
(reclamação) no valor da quantia exequenda, ou seja, € 635.640,07.
2. Da análise do erro de julgamento: valor da causa para efeitos de custas
O art. 97º-A do CPPT, sob a epígrafe,”Valor da causa”, dispõe:
“1 - Os valores atendíveis, para efeitos de custas ou outros previstos na lei, para as acções que
decorram nos tribunais tributários, são os seguintes:
a) Quando seja impugnada a liquidação, o da importância cuja anulação se pretende;
b) Quando se impugne o acto de fixação da matéria colectável, o valor contestado;
c) Quando se impugne o acto de fixação dos valores patrimoniais, o valor contestado;
d) No recurso contencioso do indeferimento total ou parcial ou da revogação de isenções ou outros
benefícios fiscais, o do valor da isenção ou benefício.
2 - Nos casos não previstos nos números anteriores, o valor é fixado pelo juiz, tendo em conta a
complexidade do processo e a condição económica do impugnante, tendo como limite máximo o valor
da alçada da 1ª instância dos tribunais judiciais.
3 - Quando haja apensação de impugnações ou execuções, o valor é o correspondente à soma
dos pedidos.”
O mencionado preceito foi aditado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26/2 e é aplicável a processos
(e respectivos incidentes, recursos e apensos) iniciados a partir de 20/4/2009 (cfr. os arts. 26º e 27º
desse diploma, na redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31/12).
Ora, tendo a execução fiscal sido instaurada em 17/5/2012 e datando a reclamação de 23/5/2012
é-lhe aplicável o mencionado regime.
No caso em apreço, recorde-se, a decisão recorrida exarou o seguinte:
“Nestes termos, julgo procedente a presente reclamação e, em consequência, anulo o despacho
do Chefe de Finanças de S. João da Pesqueira de 23.05.2012, preferido no p.e.f. 2631201201001736.
Custas pela Fazenda Pública.
Nos termos do disposto no artigo 315º, n.º 1 e 2 e 306º do CPC, fixo o valor da causa em
€635.640,07.”
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A decisão recorrida fixou, pois, à reclamação o valor correspondente ao montante da obrigação
exequenda, por aplicação das regras do CPC.
Sobre a aplicabilidade nestas situações do regime constante do art. 97º-A do CPPT se pronunciou
este Supremo Tribunal por Acórdão de 15/2/2012, proc n.º 99/2012.
Não havendo razões para nos afastarmos da jurisprudência ali fixada, passamos a acompanhar o
entendimento do mencionado Acórdão, da forma que se segue.
“(…) do disposto no acima transcrito n.º 2 do art. 97º-A do CPPT, também não resulta que o valor
da presente reclamação deva ser fixado por reporte ao valor da respectiva execução fiscal.
Com efeito, como salienta o Cons. Jorge de Sousa (Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, Vol. II, 6ª ed., Almedina, 2011, anotações 8 e 11 ao art. 97º-A, pp. 75/78),
a referência, contida neste n.º 2, à «condição económica do impugnante» revela, por um lado, que
também ele visa apenas a fixação de valor em processos de impugnação de actos, mas também conduz
«à conclusão de que os critérios de fixação do valor previstos neste art. 97º-A não se aplicam a processos não impugnatórios, designadamente às questões suscitadas nos processos de execução fiscal,
que não se reconduzam à impugnação de actos».
Mas, como «… processos impugnatórios de actos deverão considerar-se (para além dos enquadráveis no n.º 1 (…)) a impugnação de actos de apreensão (art. 143º do CPPT), a impugnação de
providências cautelares adoptadas pela Administração Tributária (art. 144º do CPPT) e também a
reclamação de actos praticados na execução fiscal (art. 276º do CPPT) e recurso de actos de derrogação do sigilo bancário (art. 146º-B do CPPT).
Nesta interpretação de que este art. 97º-A apenas visa determinar o valor em processos impugnatórios de actos, a referência a «execuções» que consta do n.º 3 deste art. 97º-A reportar-se-á aos
referidos casos em que há impugnação de actos em processos de execução.
De resto, nem se compreenderia que, não se aplicando os nºs. 1 e 2 a meios processuais não
impugnatórios, se incluísse no n.º 3 uma norma aplicando-se apenas aos casos de apensação.» (2)
Em concordância com este entendimento, que nos parece ser o que resulta da correcta interpretação da lei, havemos, pois, de concluir que no presente caso, porque estamos face a um processo
impugnatório de acto do órgão de execução fiscal, é aplicável o regime previsto no citado art. 97º-A
do CPPT, nomeadamente o seu n.º 2, dado que a reclamação não é no caso subsumível a nenhuma das
alíneas do n.º 1; ou seja, o respectivo valor, para efeitos de custas, há-de encontrar-se de acordo com
a regra constante deste n.º 2: o valor do processo é fixado pelo juiz, tendo em conta a complexidade
do processo, a condição económica do impugnante, tendo como limite máximo o valor da alçada da
1ª instância dos tribunais judiciais (Euros 5.000)”.
Aplicando o acabado de expor, ao caso em apreço, não tendo o valor da causa sido fixado
nos preditos termos, nem podendo agora fixar-se por não constar dos autos a factualidade atinente à mencionada condição económica do impugnante, impõe-se ordenar a baixa dos autos à
primeira instância para ampliação da pertinente matéria de facto, bem como a revogação da decisão recorrida que deve ser substituída por outra que aplique o direito supra fixado – arts. 729º
e 730º do CPC.
III- DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo acordam, em conferencia, dando provimento ao recurso, revogar (na
parte em que vem recorrido) o despacho recorrido e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para
ampliação (nessa medida) da pertinente matéria de facto e aplicação do direito, de acordo com o
regime supra fixado.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Dezembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Neste sentido vide anotações ao artigo 97º-A, CPPT, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, III volume, páginas 71/77,
Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.
(2) Só quanto aos processos a que não se aplica este art. 97º-A e para os quais não esteja especialmente previsto valor para
efeitos de custas no art. 12º do RCP, é que o valor da causa, inclusivamente para efeitos de custas, deve ser, para este autor, o
que «resulta da aplicação das regras de determinação do valor da causa previstas na lei de processo respectiva (art. 11º do RCP).
Isto é, não estando previsto especificamente o valor para os processos tributários, ele será determinado nos termos dos arts. 31º
e seguintes do CPTA ou 305º e seguintes do CPC, conforme a natureza do caso omisso, como impõe o art. 2º, alíneas c) e e)
do CPPT. Essa natureza do caso omisso conduzirá a que sejam aplicáveis as regras do CPTA aos processos tributários que têm
natureza idêntica aos processos próprios do contencioso administrativo (como intimações, execução de julgado, providências
cautelares a favor do contribuinte) e as regras do CPC aos processos não têm essa natureza (como execução fiscal, reclamação
de créditos, arresto e arrolamento).»
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Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Reenvio Prejudicial. Compatibilidade com o Direito Comunitário. Taxa Municipal de
Publicidade. Constitucionalidade.
Sumário:
I — O reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma
norma de direito comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o
caso sub judice tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se
necessária para esse efeito, a opinião do TJUE.
II — Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação
de normas da União Europeia, cumpre ao Tribunal nacional decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do TJUE, a
provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.
III — O TJUE só se pronuncia sobre questões relevantes para a decisão do caso concreto,
estando afastada qualquer apreciação abstracta de questões teóricas, hipotéticas
ou impertinentes.
IV — Não é de considerar pertinente a questão suscitada em termos de justificar o reenvio
prejudicial se a apreciação da legalidade das liquidações em causa não convoca
a aplicação das normas comunitárias por si apontadas, apenas pressupondo a
interpretação e aplicação de normas de direito interno.
V — Caracterizando-se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigo das
disposição do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Gondomar pela emissão de licença de colocação, em prédios de propriedade privada,
de letreiros e anúncios de natureza comercial, não podem tais normas ter-se por
organicamente inconstitucionais.
Processo n.º 397/12-30.
Recorrente: IBERUSA — Hotelaria e Restauração, S. A.
Recorrido: Município de Gondomar.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “IBERUSA- Hotelaria e Restauração, S.A.” (adiante Impugnante
ou Recorrente) deduziu impugnação judicial pedindo no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a
anulação da liquidação de uma denominada taxa de publicidade que lhe foi efectuada pela Câmara
Municipal de Gondomar.
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou improcedente a impugnação
judicial.
1.3 A Impugnante recorreu dessa decisão para o Supremo Tribunal Administrativo e o recurso foi
admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
I - A douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxas de publicidade pela
afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias com os sinais
distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas com
bens ou serviços comercializados no estabelecimento, ainda que visíveis do espaço público, perfilha
solução oposta para a mesma questão de Direito daquela que foi acolhida por este STA no Acórdão
n.º 033/10, datado de 02-06-2010;
II - Assim violando o BLOCO DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub judice,
designadamente os Princípios da Necessidade, da Proporcionalidade e da Gratuitidade, descritos no
n.º 3 alíneas b) e o) do art. 15.º da Directiva-Serviços n.º 2006/1 23/CE, ex vi da imposição resultante
da Liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (arts. 49.º e 50.º n.º 2 alínea c) do TFUE) – bloco este directamente invocável e aplicável, ex
officio, na ordem jurídica interna, por força da aplicabilidade directa do Direito da União, nesta sede
de direitos análogos – tal como decidido pelo TJUE em diferentes Acórdãos, designadamente Acórdão
Van Gend & Loas, Acórdão Marleasing-SA, Acórdão Konstantinos Adeneler, Acórdão Francovitch,
Acórdão Simmenthal e Acórdão Coster – em consequente violação do Princípio do Primado do Direito
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da EU consagrado no art. 8.º, n.º 4, da CRP – vício de nulidade de que igualmente enferma o Acórdão
do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio – acórdão fundamento da douta Sentença recorrida;
III - Consequentemente, se requerendo o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma violação aos arts. 49.º, 50.º n.º 2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como
violação, quer pela Entidade Recorrida – pela via do Regulamento impugnado nos autos – quer pela
Sentença recorrida, dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b)
e c) do art. 15.º da indicada Directiva Serviços no 2006/123/CE, ex vi da imposição e aplicabilidade
directa, ao caso dos autos, do princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa
nesta sede (art.º 50 n.º 2 alínea c) do TFUE);
IV - Reenvio prejudicial que é da competência obrigatória deste V. STA, ex vi arts. 19.º n.º 3
alínea b) do Tratado CE e art. 267.º do TFUE.
V - Sem conceder, deve ser declarada – ipso jure – a nulidade da douta Sentença recorrida, bem
como dos actos de cobrança que nela vêm confirmados – por evidente violação do Princípio da Legalidade, pois que tal cobrança não assenta, na realidade, em qualquer contrapartida comprovável, como
tal, de serviços que, concretamente, efectivamente sejam prestados pelo ente autárquico ao particular,
igualmente não assentando (a mesma cobrança) na utilização de qualquer bem público ou semi-público,
assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica (art. 4.º da RTL) – neste sentido, cfr. Ac.
deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010;
VI - Pelo Dec. Lei n.º 92/2010 de 26 de Julho (que transpõe, fora de prazo, para a ordem jurídica
interna a Directiva Serviços n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro),
vem determinar-se que os Princípios da Proporcionalidade, Adequação, Necessidade e Proporcionalidade
em sentido restrito, bem como o Princípio da Gratuitidade, devem presidir a todo o leque de permissões
administrativas para acesso ou exercício de actividades de serviços (art. 8.º do citado DL.),
VII - Por força do imposto pela citada Directiva, o Dec. Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, no seu
art. 31.º, vem dispor no sentido da isenção de quaisquer permissões ou licenças ou autorizações administrativas para a afixação de publicidade em propriedade privada, mesmo que visível do domínio
público, quando esta consista na publicitação de marcas ou sinais distintivos de comércio detidos pelos
titulares ou detentores dos edifícios ou estabelecimentos onde a mesma seja colocada – vindo reiterar o
terminus dos regimes de permissão/autorização administrativa aplicáveis ao tipo de acto administrativo
de cobrança sub judice – termo esse (dos regimes permissivos ou autoritários em causa) que, por força
da eficácia prática e aplicabilidade directa da citada Directiva no direito interno, se verificou logo a 28
de Dezembro de 2006, data da entrada em vigor daquela Directiva nos respectivos Estados-Membros
subscritores, independentemente de qualquer ulterior acto de transposição, por estarem em presença, e
em causa, direitos, liberdades e garantias análogos a direitos fundamentais com inerente tutela jurídico-constitucional – esta reforçada pela necessária e primeira aplicação, in casu, do Primado do Direito da
União Europeia, ex vi art. 8.º n.º 4 da CRP;
VIII - A afixação de publicidade em causa está isenta de qualquer acto de licenciamento, permissão
ou autorização administrativa, bem como do pagamento de qualquer taxa, pelo que é livre a respectiva
utilização e afixação em bens imóveis de propriedade ou legítima detenção por parte dos interessados
– face à revogação sistemática da legislação anterior e/ou posterior à Directiva Serviços, visto que tal
legislação se mostre desconforme ao Bloco de Legalidade emergente do Direito da UE, maxime da
Directiva Serviços n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro.
IX - Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto – quer das normas do Ordenamento
Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno, inclusive do constitucional, àquele necessariamente subjacente – deve revogar-se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do vício de
erro de julgamento em matéria de Direito, por decidir em violação do Princípio da Legalidade.
Termos em que,
Dando-se provimento ao presente Recurso, deverá consequentemente revogar-se a douta Sentença
recorrida, por enfermar a mesma do vício de erro de julgamento em matéria de Direito, em consequente
violação do Princípio da Legalidade”.
1.5 O Município de Gondomar contra alegou, apresentando conclusões do seguinte teor:
«
1- O pedido de reenvio para o TJUE não consta na impugnação,
2- Acresce ainda que não se mostram preenchidos os pressupostos do artigo 234.º do TCE.
3- A recente jurisprudência nomeadamente o Acórdão do plenário do Tribunal Constitucional
n.º 177/2010 de 05.05.2010 considerou, após a consagração do conceito jurídico de taxa no artigo 4
n.º 1 da LGT e no n.º 3 da Lei n.º 53-E/2006, não julgar organicamente inconstitucional as normas do
Regulamente de Taxas de Licenças da CM de Guimarães (idênticas as dos presentes autos) que prevêem
a cobrança da taxa pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular.
4- Por sua vez o Acórdão do STA de 12.01.2011, processo 752/2010 aderiu a essa tese,
5- O Acórdão do STA datado de 29-02-2012 considerou que “O tributo liquidado ao abrigo das
normas constantes dos artigos 16.º e 20.º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de

3863
Lisboa (aprovado pelo Edital n.º 35/92, Diário Municipal n.º 16336, de 19 de Março de 1992) e do
artigo 27.º e 28.º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, referente aos anos de 2002 a 2006,
tem natureza jurídica de taxa e não de imposto, ainda que incida sobre o licenciamento de painéis
publicitários instalados em propriedade privada”.
6- No mesmo sentido refere o Acórdão do STA de 19-10-2011 “Tem natureza jurídica de taxa o
tributo liquidado ao abrigo das normas constantes do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal da Trofa e da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais desse Município relativas aos anos
de 2007, ainda que esse tributo incida sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados em
propriedade privada”.
7- Face ao exposto, a sentença recorrida não sofre de nenhum erro de julgamento matéria de
direito».
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja deferido o pedido de reenvio
ao TJUE, com a seguinte fundamentação:
«A questão a que se refere o dito pedido é relativa aplicabilidade de normas de Direito da União
Europeia (D.U.E.) em face da taxa de publicidade que foi aplicada com base em normas constantes
de Regulamento do município de Gondomar, segundo melhor resulta alegado nos pontos II e III das
conclusões de recurso.
Ora, nos termos do art. 267.º do T.RU.E., tal resulta com o carácter de obrigatoriedade se tiver
sido “suscitada em processo pendente”.
Se para tal não bastará que a mesma tinha sido suscitada pela parte no recurso que interpôs, nos
termos do art. 280.º n.º 5 do C.P.P.T., parece ser ainda de dar como preenchido no caso tal requisito de
que no presente caso em que não se configura como possível outro recurso, em face do que se mostra
alegado, resultará aquele mesmo como obrigatório.
Com efeito, o recorrente invoca tal com base na não transposição de oportuna de uma directiva.
E tal importa considerar em face de “ausência de regulamentação jurídica” a que se refere ainda
o dito recurso.
É certo que, após o acórdão n.º 177/2010, do Tribunal Constitucional (T.CJ, o qual foi tirado
em Plenário, têm vindo a ser proferidas várias decisões pelo mesmo, bem como acórdãos pelo S.T.A.,
no sentido da sua admissibilidade, em face da não inconstitucionalidade orgânica de taxas de publicidade que também foram aplicadas com base em vários Regulamentos camarários semelhantes (1)
[(1) Assim, veio a decidir o T.C. pela Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc.
n.º 469/10, da 2ª secção (na qual estavam em causa os arts. 19.º do “Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais da Câmara Municipal do Porto” e 41.º da respectiva
Tabela de Taxas), a qual veio a ser confirmada pelo ac. n.º 360/10, de 6/10 e pela Decisão Sumária
n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no proc. n.º 633/10, a qual veio, igualmente, a ser confirmada pelo
ac. n.º 436/2010, de 10/11. Por sua vez, a jurisprudência deste S.T.A. também veio no mesmo sentido a
decidir nomeadamente, nos acs. de 12/1/2011, de 19/1/2011 e de 25/1/2012, nos recs. n.ºs. 752/10, 33/10
e 954/11, respectivamente], mas com base em questão diversa de inconstitucionalidade orgânica.
Aliás, à data da taxa dos autos, tinha já sido aprovado o Regime Geral das Taxas das Autarquias
Locais pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, e para vigorar desde 1/1/2007.
E na mesma veio a prever-se apenas a revogação das taxas anteriormente existentes, caso no
início do segundo ano financeiro subsequente à sua entrada em vigor, ou seja, a partir de 1 de Janeiro
de 2009, os regulamentos vigentes não se conformassem com a disciplina constante do novo regime,
segundo o que veio ainda a constar do seu art. 17.º.
Com efeito, na mesma tinham sido previstos os meios processuais passíveis de ser utilizados,
embora em termos diferentes dos comummente existentes em matéria tributária, os quais ficaram
carentes de adaptação posterior.
Assim, quanto ao [processo] de reclamação graciosa, que, segundo o seu art. 16.º passou a constar entre as “Garantias” e de forma a ter um carácter manifestamente inovador, quer ao nível da sua
obrigatoriedade, quer quanto aos termos em que o indeferimento tácito se produz, não vindo aquela
ser a ser decidida no prazo de 60 dias.
Também quanto ao prazo para deduzir impugnação judicial do indeferimento que fosse produzido
face à dita reclamação graciosa, veio a ser previsto que o mesmo fosse de 60 dias, inferior ao que é
em geral aplicável.
Ainda que o que se invoca se possa configurar como uma questão nova, certo é que na procedência
da mesma, existiria ainda o vício de ilegalidade impeditivo da aplicação do “fundamento de direito”
utilizado que foi relacionado com a legalidade do dito regulamento.
Assim, e ainda que numa aplicação ampla como é aquela em que parece ser de efectuar, será de
deferir, antes de mais, ao pedido de apreciação pelo T.J.U.E. da questão da conformidade legal da
dita taxa também em face do D.U.E. que ora foi ainda invocado.
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Concluindo, no recurso que foi interposto nos termos do art. 280.º n.º 5 do C.P.P.T., na ausência
de regulamentação jurídica, e com o fundamento de poder resultar ainda a ilegalidade da dita taxa,
parece ser de deferir ao pedido de apreciação pelo T.J.U.E. da questão da conformidade da dita taxa
em face do D.U.E. que foi invocado».
1.6 Colheram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 As questões que cumpre apreciar e decidir, como se procurará demonstrar, são as de saber
(i) se há lugar ao reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para apreciação da existência de violação aos arts. 49.º, 50.º, n.º 2, alínea c), do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia (TFUE), bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15.º da Directiva Serviços, em conjugação com o princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa [art. 50.º, n.º 2, alínea c), do TFUE]; e
(ii) se a sentença recorrida incorre em erro de julgamento, por violação do princípio da equivalência
jurídica, tendo em conta a jurisprudência vazada no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de
2 de Junho de 2010, proferido no processo n.º 33/2010.
2. FUNDAMENTOS
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida procedeu ao julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Factos provados
De todo o acervo fáctico carreado para os autos considera-se como assente a seguinte matéria
com relevância para a decisão a proferir, de acordo com todas as plausíveis soluções do direito:
1. Em 20.01.2007, foi expedido, pela Câmara Municipal de Gondomar – Secção de Taxas, Licenças e Actividades Diversas, o Oficio n.º 1030, dirigido à ora Impugnante dando conhecimento de
que deverá proceder ao pagamento da quantia de € 58,20 relativas ao processo n.º PUBRT356/04 de
Publicidade. [cfr. fls. 25 dos autos].
2. Em 05.03.2007, deu entrada na Câmara Municipal de Gondomar, reclamação graciosa apresentada pela ora Impugnante. [cfr. carimbo aposto a fls. 17 dos autos].
3. Em 02.07.2007, foi apresentada a presente impugnação judicial. [cfr. carimbo aposto a fls. 2
dos autos).
4. O acto de liquidação impugnado foi efectuado ao abrigo do Regulamento e Tabela de Taxas e
Licenças do Município de Gondomar. [cfr. resulta dos autos].
Factos não provados
Não se provaram quaisquer outros factos com relevo para a decisão da causa.
As demais asserções do requerimento inicial integram conclusões de facto/direito ou meras considerações pessoais da impugnante.
Motivação da Matéria de Facto
O Tribunal alicerçou a sua convicção com base no exame crítico dos elementos probatórios juntos
aos autos, que não foram impugnados».
2.1 DE DIREITO
2.1.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A ora Recorrente deduziu impugnação judicial contra a liquidação da denominada taxa de publicidade devida pela renovação do licenciamento de um anúncio luminoso, efectuada pela Câmara
Municipal de Gondomar, invocando os seguintes fundamentos:
(i) nulidade do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Gondomar, designadamente no que respeita a taxas relativas à colocação publicidade, «por não reunir os fundamentos
jurídico-orgânicos — materiais e formais — que devem conformar o acto administrativo como um
facto tributário susceptível de cobrança ao particular», a saber:
«a)- a taxa ora em cobrança, por não ter como contrapartida para o articular qualquer serviço
prestado pelo ente administrativo, não pode configurar uma verdadeira taxa, mas sim (materialmente)
um imposto sob a designação imprópria de “taxa”, conforme adiante se passará a expor;
b)- O regulamento em causa não cumpre com o disposto nos arts. 117.º e 118.º do CPA, normas aqui aplicáveis por força das regras atinentes ao poder regulamentar/ normativo das autarquias — art. 241.º da CRP, apesar de a tal norma se aludir, pois não foi cumprido o dever de Audiência
dos Interessados — acto constitutivo da legalidade do próprio regulamento e que obrigatoriamente
deveria constar do respectivo preâmbulo — o que não se verifica, assim determinando preterição de
formalidade essencial, logo a nulidade prevista no art. 133.º do CPA;
c)- ainda que se configurasse estarmos perante uma taxa devida, desconhece a Impugnante e
não lhe é possível conhecer, se o Regulamento ora em analise observou o processo de competência
regulamentar legalmente imposto pelo art. 11.º da Lei 97/88 de 17 de Agosto (lei habilitante), ou seja,
se o mesmo emanou do órgão administrativo com competência própria — Assembleia Municipal, o
que, se assim não for, viola o art. 133.º n.º 1 do CPA.
d)- Acresce o facto de o referido Regulamento pretender cobrar taxas pela afixação de publicidade,
sem mencionar qual a lei habilitante que visa regulamentar ou que definiu a competência objectiva
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ou subjectiva para a sua emissão, tal como está obrigada pelo disposto no art. 112.º n.º 7 da CRP,
constituindo tal omissão nulidade prevista no art. 133.º do CPA.
e)- Mostra-se em falta a fixação de fórmula de cálculo das taxas a cobrar, as quais se apresentam,
assim, aleatórias;
f)- Mostra-se em falta a fundamentação do valor da taxa fixada — o qual aparece assim como
aleatório para o contribuinte, designadamente por inexistir referência normativa aos custos directos
e indirectos, encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos da autarquia, dele decorrentes — logo, subsiste a necessária falta de fundamentação do facto tributário;
g)-Mostra-se em falta a fundamentação para as isenções a taxa de licença de publicidade nele
previstas, o modo de pagamento, sendo estes elementos também essenciais à conformação do facto
tributário» (cfr. art. 10.º da petição inicial); e
(ii) inconstitucionalidade orgânica do referido Regulamento por se tratar de um imposto (cfr.
art. 16.º e segs. da petição inicial).
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou improcedente a impugnação judicial
com base, entre outros, nos seguintes fundamentos:
• improcede o vício de inconstitucionalidade orgânica, pois, como decidido no acórdão n.º 177/2010,
de 15 de Maio, do Tribunal Constitucional, o tributo em causa configura uma verdadeira taxa;
• improcede a invocada nulidade do regulamento municipal por violação do disposto nos arts. 117.º e
118.º do CPA, quer porque o princípio da audiência em sede regulamentar ficou dependente da publicação
de legislação própria, quer porque a Impugnante não indicou qual a norma concreta eventualmente violada;
• não se verifica a invocada falta de fundamentação do valor da taxa fixada e das isenções previstas
e por faltar a fórmula de cálculo das taxas a cobrar.
Inconformada com essa sentença, a Impugnante dela recorreu para este Supremo Tribunal Administrativo, alegando em síntese, o seguinte:
• a sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxas de publicidade pela afixação,
em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias, viola «o BLOCO DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub judice, designadamente os Princípios da Necessidade
e da Proporcionalidade e Gratuitidade, descritos no n.º 3 alíneas b) e c) do art. 15.º da Directiva Serviços
n.º 2006/123/CE, ex vi da imposição resultante da liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (arts. 49.º e 50.º n.º 2 alínea c) do TFUE) – bloco
este directamente invocável e aplicável, ex officio, na ordem jurídica interna, por força da aplicabilidade
directa do direito da União nesta sede de direitos análogos […] – em consequente violação do Princípio
do Primado do Direito da EU consagrado no art. 8.º, n.º 4, da CRP – vício de nulidade de que igualmente
enferma o Acórdão do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio – acórdão fundamento da douta sentença recorrida»;
• requer «o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma
violação aos arts. 49.º, 50.º n.º 2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como violação, quer pela Entidade
Recorrida – pela via do Regulamento impugnado nos autos – quer pela sentença recorrida, dos princípios
da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b) e c) do art. 15.º da indicada Directiva
Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi da imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos autos, do princípio
da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50.º n.º 2 alínea c) do TFUE)»;
• pede ainda “a nulidade da douta sentença recorrida, por evidente violação do princípio da equivalência jurídica (art. 4.º da RGTAL) – neste sentido, cfr. Ac. deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010”;
• alega ainda a violação dos arts. 8.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril.
Como ficou dito no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo de 21 de Novembro de 2012, proferido no processo com o n.º 222/2012 (1), «[d]a análise das alegações e respectivas
conclusões, verifica-se que, no presente recurso, a Recorrente vem pedir, a título principal, o reenvio
prejudicial ao TJUE para apreciação da violação aos arts. 49.º, 50.º, n.º 2, alínea c), do TFUE em vigor,
bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade, descritos no n.º 3, alínea b) e c), do
art. 15.º da Directiva Serviços 2006/123/CE, em conjugação com o princípio da excepcionalidade de
regimes de autorização administrativa [art. 50.º, n.º 2, alínea c), do TFUE].
Para além da invocação da violação de normas do Tratado e de normas constantes de directivas
comunitárias, a Recorrente suscita a violação dos arts. 8.º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho,
e 31.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril [Realce-se que o início de vigência destes diplomas é
muito posterior à data a que respeitam as liquidações em causa.], diplomas que visam transpor para a
ordem interna a Directiva 2006/123/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro,
também conhecida por Directiva Serviços.
Acontece que não obstante tratar-se de normas que decorrem da transposição de directivas comunitárias, as mesmas não deixam de ter a natureza de direito interno, cuja apreciação extravasa o
âmbito das competências do TJUE, que se tem declarado precisamente incompetente para interpretar
o direito nacional 2 [2 Neste sentido, cfr. MARIA EUGÉNIA M. N. RIBEIRO, Tratado de Lisboa, Almedina, Coimbra, 2012, anotação e comentário ao art. 267.º, p. 963, e JÓNATAS MACHADO, Direito
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da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 580. Ver jurisprudência do TJ citada nas
mencionadas obras].
Por outro lado, verifica-se que na petição inicial, a Recorrente não invocou a eventual ilegalidade
da liquidação em causa por violação deste preceitos, ou seja, não suscitou estas eventuais ilegalidades
em 1.ª instância.
Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão
judicial com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de
facto e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade
da decisão com fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o
reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não
constitui forma de conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas
perante o tribunal ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” 3 [3 Cfr. o Acórdão do
STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 1/6/2005,
proc n.º 028/05], o que não é o caso.
Por não terem sido invocadas oportunamente aquelas questões, de modo a permitir que o Tribunal
“a quo” se tivesse pronunciado sobre as mesmas, e porque não se trata de questões de conhecimento
oficioso, não poderia de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.
Assim sendo, em face do exposto e considerando que as conclusões, como é sabido, delimitam
o âmbito e objecto do recurso, nos termos do estatuído nos arts. 684.º, n.º 3, e 685.º-A/1, do CPC, as
questões a apreciar e a decidir são as seguintes:
a) Se há lugar ao reenvio prejudicial ao TJ para apreciação da existência de violação aos arts. 49.º,
50.º, n.º 2, alínea c), do TFUE, bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade
descritos no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15.º da Directiva Serviços, em conjugação com o princípio
da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50.º, n.º 2, alínea c), do TFUE);
b) Se a sentença recorrida incorre em erro de julgamento, por violação do princípio da equivalência jurídica, tendo em conta a jurisprudência vazada no Acórdão do STA de 2/6/2010, proc.
n.º 33/2010».
Sendo estas as questões a tratar, verifica-se que as mesmas já foram decididas mais do que uma
vez, nos acórdãos deste Supremo Tribunal de 21 de Novembro de 2012 e de 28 de Novembro de 2012,
proferidos nos processos com os n.ºs 222/2012 e 1051/12, sendo que no primeiro a Recorrente é a
mesma que neste processo e as conclusões das alegações de recurso são idênticas, sendo exactamente
as mesmas as questões suscitadas, apesar da taxa ter ser liquidada por uma autarquia diferente.
Concordando com a fundamentação aduzida naquela jurisprudência, tendo presente o disposto no
art. 8.º, n.º 3, do Código Civil e a possibilidade conferida pelo art. 713.º, n.º 5, do Código de Processo
Civil, vamos limitar-nos a remeter para o primeiro daqueles acórdãos, de que se juntará cópia.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do
referido acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - O reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma norma de direito
comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o caso sub judice tenha de ser decidido de
acordo com aquela regra, mostrando-se necessária para esse efeito, a opinião do TJUE.
II - Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação de normas
da União Europeia, cumpre ao Tribunal nacional decidir da pertinência das questões levantadas e da
necessidade de decisão prejudicial do TJUE, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.
III - O TJUE só se pronuncia sobre questões relevantes para a decisão do caso concreto, estando
afastada qualquer apreciação abstracta de questões teóricas, hipotéticas ou impertinentes.
IV - Não é de considerar pertinente a questão suscitada em termos de justificar o reenvio prejudicial se a apreciação da legalidade das liquidações em causa não convoca a aplicação das normas
comunitárias por si apontadas (arts. 49.º e 50.º, n.º 2, do TFUE), apenas pressupondo a interpretação e
aplicação de normas de direito interno.
V - Caracterizando-se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigos das disposição
do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Gondomar pela emissão de licença
de colocação, em prédios de propriedade privada, de letreiros e anúncios de natureza comercial, não
podem tais normas ter-se por organicamente inconstitucionais.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Tribunal Central Administrativo acordam, em conferência, negar
provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.
Anexe-se cópia do acórdão proferido no processo n.º 222/12, de 21 de Novembro p.p.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
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Acórdão de 21 de Novembro de 2012.
Processo n.º 222/12-30.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I-RELATÓRIO
1. IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, S.A., com a identificação constante dos autos,
deduziu impugnação judicial, no Tribunal Tributário de Lisboa – 4ª Unidade Orgânica, dos actos de
cobrança relativos às facturas nºs 700000020810 e 700000021826, referentes a publicidade, praticados
pela Câmara Municipal de Lisboa, que foi julgada improcedente.
2. Não se conformando com tal decisão, IBERUSA HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, S.A.,
veio interpor recurso, para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo,
tendo nas Alegações, apresentado as seguintes Conclusões:
“I — A douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxas de publicidade
pela afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias com os
sinais distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas com bens ou serviços comercializados no estabelecimento, ainda que visíveis do espaço público,
viola o BLOCO DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub judice, designadamente
os Princípios da Necessidade e da Proporcionalidade e Gratuitidade, descritos no n.º 3 alíneas b) e c)
do artº 15º da Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição resultante da liberdade de Estabelecimento e do Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e
50 n.º 2 al.c) do TFUE) — bloco este directamente invocável e aplicável, ex officio, na ordem jurídica
interna, por força da aplicabilidade directa do direito da União, nesta sede - tal como decidido pelo
TJUE em diferentes acórdãos, designadamente Acórdão Van Gend & Loos, Acórdão Marleasing
SA, Acórdão Konstantinos Adeneler, Acórdão Francovitch, Acórdão Simmenthal e Acórdão Coster
- em consequente violação do Princípio do Primado do Direito da EU consagrado no art. 8º, n.º 4,
da CRP — vicio de que igualmente enferma o Acórdão do TC n.º 177/2010 de 5 de Maio — acórdão
fundamento da douta sentença recorrida;
II — Consequentemente, se requerendo o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º nº2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como
violação, quer pela Entidade Recorrida - pela via do Regulamento impugnado nos autos — quer pela
sentença recorrida, dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b)
e c) do artº 15º da indicada Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos autos, do princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa.
(artº 50 n.º 2 al.c) do TFUE);
III — Reenvio prejudicial que é da competência obrigatória deste V. STA, ex vi artºs 19º n.º 3
alínea b) do Tratado CE e artº 267º do TFUE.
IV — Sem conceder, deve ser declarada - ipso jure - a nulidade da douta sentença recorrida,
bem como dos actos de cobrança que nela vêm confirmados - por evidente violação do Princípio da
Legalidade, pois que tal cobrança não assenta, na realidade, em qualquer contrapartida comprovável, como tal, de serviços que, concretamente, efectivamente sejam prestados pelo ente autárquico ao
particular, igualmente não assentando (a mesma cobrança) na utilização de qualquer bem público ou
semi-público, assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica (art.º 4º da RTL) — neste
sentido, cfr. Ac. deste STA n.º 033/10 de 2/06/2010;
V - Pelo Dec. Lei n.º 92/2010 de 26 de Julho (que transpõe, fora de prazo, para a ordem jurídica interna a Directiva Serviços n.º 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
Dezembro), vem determinar-se que os Princípios da Proporcionalidade, Adequação, Necessidade e
Proporcionalidade em sentido restrito, bem como o Princípio da Gratuitidade, devem presidir a todo
o leque de permissões administrativas para acesso ou exercício de actividades de serviços (artº 8º do
citado DL.),
VI - Por força do imposto pela citada Directiva, vem o Dec. Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril, designadamente no seu artº 31º, dispor no sentido da isenção de quaisquer permissões ou licenças ou
autorizações administrativas para a afixação de publicidade em propriedade privada, mesmo que
visível do domínio público, quando esta consista na publicitação de marcas ou sinais distintivos de
comércio detidos pelos titulares ou detentores dos edifícios ou estabelecimentos onde a mesma seja
colocada - vindo terminar com os regimes de permissão/autorização administrativa aplicáveis ao tipo
de acto administrativo de cobrança sub judice — mas cumpre repetir que, por força da eficácia prática
e aplicabilidade directa da citada Directiva, o termo de tais regimes permissivos ou autorizatórios, no
direito interno, teve o fim logo a 28 de Dezembro de 2006, data da entrada em vigor daquela Directiva, nos respectivos Estados-Membros e independentemente do acto de transposição, por estarem em
presença direitos e liberdades análogos a direitos fundamentais com tutela constitucional.
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VII - A afixação de publicidade em causa está isenta de qualquer acto de licenciamento, permissão ou autorização administrativa, bem como do pagamento de qualquer taxa, pelo que é livre a
respectiva utilização e afixação em bens imóveis de propriedade ou legítima detenção por parte dos
Interessados - face à revogação sistemática da legislação anterior e / ou posterior à Directiva, se tal
legislação se mostrar desconforme ao Bloco de Legalidade emergente do direito da EU, maxime da
Directiva Serviços nº2006/123/CE do Parlamento Europeu e Conselho de 12 de Dezembro.
VIII - Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto - quer das normas do Ordenamento Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno àquele necessariamente subjacente
- deve revogar-se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do vício de erro de julgamento
em matéria de Direito, decidindo em violação do Princípio da Legalidade.”
3. Foram apresentadas Contra-alegações pela CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, com as
seguintes Conclusões:
“1.ª Ao contrário do pugnado pela Recorrente, para a correcta interpretação das liquidações
objecto dos autos a que respeita o presente, são aplicáveis as disposições constitucionais, legais e
regulamentares tidas em conta pela douta Decisão recorrida, não carecendo a questão sub judice da
interpretação de quaisquer normas de Direito da União Europeia;
2.ª Mais, consideradas tais normas e o real enquadramento jurídico das liquidações, só pode
concluir-se como a douta Sentença recorrida e a generalidade da jurisprudência dos nossos Tribunais
superiores, pela natureza de taxa das liquidações impugnadas, consubstanciadas nos tributos devidos
pela concessão de licenciamentos de publicidade, ainda que reportados a renovações automáticas, e
a publicidade afixada em imóveis particulares;
3.ª- O legislador constitucional concedeu expressamente, aos municípios, um conjunto de atribuições, de entre as quais avultam, com relevo para a presente questão, o exercício de poderes tributário e
regulamentar (cfr. n.º 4, do art. 238.º, § único do art. 254.º e art. 241.º, todos da CRP). Os municípios
encontram-se, assim, constitucionalmente habilitados, não só a liquidarem e cobrarem as taxas que
se encontrem previstas na lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como
a definirem, de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer.
4.ª- 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. 1.º,
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 (nº2, art. 1.º);
5.ª- De acordo com o art. 3.º, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o Regime
Geral das Taxas das Autarquias Locais, consubstanciam as mesmas tributos que assentam, para o que
aqui importa, ou na utilização de bens do domínio público ou privado das autarquias, ou na remoção
de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, acrescendo, nos termos das alíneas b) e
c), do art. 6.º, do mesmo Diploma, que as taxas municipais podem incidir sobre diferentes utilidades,
prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, constituindo contrapartida,
nomeadamente, da concessão de licenças ou da utilização e aproveitamento do bens municipais, integrantes do domínio público ou privado dos municípios;
6.ª- Por seu turno, a Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro
consagra como receita municipal, em continuidade da anterior, o rendimento decorrente da cobrança
de taxas proveniente da concessão de licenças, na alínea c), do art. 10.º, as quais podem ser criadas
nos termos definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (cfr n.º 1 do
art. 15.º);
7.ª- A descrita disciplina jurídica, desconsiderada pela Recorrente, faz decair toda a argumentação
que apresenta, a propósito da alegada falta de sinalagmaticidade da taxa impugnada e da correspondente arguição de nulidade, esvaziando-a de qualquer conteúdo;
8.ª- Acresce, a definição de publicidade inserta na alínea a), do art.º 3.º, do Código da Publicidade,
a qual abrange as mensagens cuja exibição a Recorrente sujeitou a licenciamento, de acordo Com as
anteditas disposições Legais e com a regulamentação da publicidade em vigor no município;
9.ª- O licenciamento da Publicidade, na cidade de Lisboa, encontra a sua sede no Regulamento
de Publicidade - 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, sendo as taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento as
estabelecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo,
nos termos do art. 16.º do referido Regulamento, sendo que, para a situação dos autos, as taxas foram
liquidadas tendo por base os valores estabelecidos na TTORM em vigor para o ano de 2008, publicada
no Boletim Municipal n.º 726, de 17 de Janeiro de 2008 (Edital n.º 3/2008);
10.ª- Nos termos do n.º 1, do art. 2.º, do antedito Regulamento, para a afixação de mensagens
publicitárias, em locais públicos ou privados, é sempre necessário licenciamento prévio, encontrando-se,
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concretamente, sujeita àquele 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. 3.º, do mesmo Regulamento;
11.ª- Nos termos do art. 20.º do referido regulamento, a licença de publicidade renova-se automática e sucessivamente, caso não ocorra comunicação de oposição à renovação, efectuada em
determinado prazo, por parte da CML ou do titular do licenciamento;
12.ª- Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a atribuição do licenciamento da publicidade aos municípios e de acordo com o determinado pela referida
Lei n.º 97/98, constam os limites que o município de Lisboa estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos arts. 4.º a 6.º, dos quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção da
estética ou ambiente dos lugares ou da paisagem (art. 4.º), ou à protecção da segurança de pessoas e
bens (art. 6º). Tais limites constituem a principal razão da outorga aos municípios de atribuições em
sede de licenciamento de actividades publicitárias, a qual assenta no facto, notório, de a publicidade
ter o seu impacto no domínio público, no qual é exibida e de cuja protecção e fiscalização o legislador
encarregou os municípios, mediante a verificação das condições e limites da sua utilização, definidos
no âmbito do licenciamento;
13.ª- Existe contraprestação, para Recorrente, do licenciamento da publicidade, na medida em
que, não só a habilitação daquela para a afixação das mensagens publicitárias decorrer da emissão
e subsequentes renovações de licença, concedidas pelo município, como bem constata a douta decisão recorrida, mas igualmente porque a exibição das mensagens publicitárias consubstancia, para a
Recorrente, uma utilização individualizada do domínio público municipal, uma vez que as mensagens
publicitárias são exibidas e visíveis da via pública/domínio público municipal;
14.ª- Por intermédio do licenciamento da publicidade é facultada ao respectivo titular, pela
CML, uma utilização individualizada do domínio público, configurada no veicular da mensagem que
pretende transmitir aos particulares que circulam no espaço público de onde aquela é visível, a qual
é remunerada pelo pagamento da taxa;
15.ª- Na senda da douta decisão recorrida, ainda que não existisse, para a Recorrente, contrapartida do licenciamento, na situação em concreto considerada existe outro dos pressupostos necessários à
verificação de tal figura jurídico tributária, o que se conclui da noção de taxa adoptada pelo legislador
ordinário no art. 4º da LGT, o qual identifica três situações, alternativas, que legitimam a cobrança
de taxas, nas quais se incluem as já mencionadas (remoção de obstáculo jurídico ao comportamento
do particular e utilização de bem do domínio público municipal), que vieram a ser posteriormente
incluídas pelo legislador, no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, como já se referiu;
16.ª- Assim, dos princípios disciplinadores do ordenamento jurídico-tributário em vigor 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;
17.ª- A ser adoptada a posição que a Recorrente pugna, ocorreria inconstitucionalidade, mas por
via da clara violação dos poderes tributário e regulamentar, atribuídos pelos arts. 238º, n.º 4 e 241.º
da Constituição da República Portuguesa (CRP) aos municípios, bem como da respectiva autonomia
financeira, igualmente consagrada na Lei Fundamental, o que desde já se argui, para todos os legais
efeitos;
18.ª- A linha interpretativa que se defende, adoptada, e bem, pela douta Decisão recorrida, foi
acolhida pela mais recente jurisprudência dos Tribunais nacionais, encontrando-se, actualmente
consolidada. A título de exemplo, referem-se o douto Acórdão do TC n.º 177/2010, publicado no Diário da República n.º 110, 2.ª Série, de 8 de Junho de 2010, reiterado no douto Acórdão n.º 408/11, de
27 de Setembro e na Decisão Sumária n.º 417/2010, de 11 de Outubro, tendo o STA, de igual modo,
reconhecido a natureza de taxa do tributo impugnado, nomeadamente nos doutos Acórdãos de 12 de
Janeiro de 2011 (Rec. n.º 752/10), 19 de Janeiro de 2011 (Rec. n.º 33/10), 6 de Abril de 20011 (Rec.
n.º 119/11), 25 de Maio de 2011 (Rec. n.º 93/11), 1 de Junho de 2011 (Rec. n.º 135/11), 13 de Julho de
2011 (Rec. n.º 462/11), 7 de Setembro de 2011 (Rec. n.º 585/11), 28 de Setembro de 2011 (Rec. nº15/11)
e 2 de Novembro de 2011 (Rec. n.º116/10);
19.ª- Concretizando, a Recorrente, por intermédio do licenciamento da publicidade, que a Recorrida lhe concedeu e vem renovando, beneficia de um uso comum extraordinário do domínio público,
pois o uso que lhe é facultado pelo licenciamento é distinto do uso dito ordinário, de que usufruem todos
os utilizadores, na medida em que lhe proporciona especiais vantagens, individuais porque sentidas,
apenas, por aquela e, nessa medida, divisíveis;
20.ª- E, se o uso comum ordinário se rege, entre outros, pelos princípios da gratuitidade e da
liberdade, o uso comum extraordinário comporta excepções a tais princípios, ocorrendo, perante a
utilidade concretamente facultada ao particular, uma cedência daqueles e impondo-se as regras, da
onerosidade, porquanto é legitimo que quem retira especiais vantagens da utilização do domínio público
pague uma contrapartida, que constitui remuneração de tais vantagens, e da limitação, resultante de
lei ou regulamentos que dispõem sobre determinados aspectos, considerados relevantes para garantir o
uso adequado do domínio público, quer com o intuito de preservar em bom estado a estrutura material
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das coisas, quer para não diminuir a sua aptidão para o fim a que estas se destinam, quer ainda para
assegurar a protecção do bem jurídico ambiente;
21.ª- Existindo divisibilidade da vantagem decorrente, para o particular, da especial utilização do
domínio público, a respectiva contrapartida reveste, naturalmente, natureza jurídica de taxa, atento o
nexo sinalagmático que, por via daquela, se constituiu;22.ª- Improcede, pois, a invocada ilegalidade
das liquidações controvertidas, por as mesmas revestirem, indubitavelmente, natureza de taxas, acrescendo que, ainda que padecessem dos invocados vícios, o que apenas se admite por mera hipótese de
raciocínio, nunca os mesmos acarretariam a nulidade das liquidações, como a Recorrente afirma;
23.ª- O vício que inquina a liquidação que eventualmente (o que não é o caso) assente em norma
ilegal ou inconstitucional é a anulabilidade, uma vez que nenhuma norma, no nosso ordenamento
jurídico, aponta à descrita situação o vício maior da nulidade, considerando o disposto no art. 133.º,
do CPA e que o elenco dos vícios cominados com nulidade, atenta a gravidade dos mesmos, sobretudo
devido à insegurança jurídica que a disseminação de tal forma de invalidade poderia acarretar, se
encontra expressa na lei;24.ª- No que concerne à invocada violação do art. 49.º e da alínea c), do
n.º 2, do art. 50.º do Tratado sobre o Funcionamento da União europeia (TFUE), não assiste razão
à Recorrente, porquanto tais normas não têm o alcance que esta lhes pretende imprimir, assim se
concluindo, à partida, com a leitura atenta de tais normativos de direito da União, da qual mais se
constata, a inexistência de qualquer violação;
25.ª- Concretamente, o artigo 49.ª consagra a proibição de restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. Esta proibição
abrangerá igualmente as restrições à constituição de agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de
um Estado-Membro estabelecidos no território de outro Estado-Membro. A liberdade de estabelecimento
compreende tanto o acesso às actividades não assalariadas e o seu exercício, como a constituição e a
gestão de empresas e designadamente de sociedades, na acepção do segundo parágrafo do artigo 54.º,
nas condições definidas na legislação do país de estabelecimento para os seus próprios nacionais, sem
prejuízo do disposto no capítulo relativo aos capitais;
26.ª- Já nos termos da alínea c), do n.º 2, do art. 50.º, o Parlamento Europeu o Conselho e a
Comissão exercerão as funções que lhes são confiadas nos termos das disposições anteriores, designadamente: (...) c) eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção
constitua obstáculo à liberdade de estabelecimento;
27.ª- Não se vislumbra, nem a Recorrente identifica, que restrição à liberdade de estabelecimento,
entre nacionais de diferentes Estados-Membros, decorre do licenciamento de afixação de publicidade
ou, concretamente, das liquidações impugnadas;
28.ª- Na verdade, nos descritos licenciamentos e consequentes liquidações de taxas, não parecem
estar em causa sociedades de diferentes Estados-Membros, cuja diferença de tratamento, face às sociedades nacionais, pudesse, eventualmente, configurar violação do aludido art. 49.º, não só porque
inexistem tais dissemelhanças de tratamento, como a Recorrente nem sequer invoca ser nacional de
outro Estado-Membro, improcedendo, por natureza, a alegada violação do art. 49.º do TFUE, na medida em que a mesma implicaria, repete-se, a existência de diferentes tratamentos, quanto ao direito
de estabelecimento, para as sociedades portuguesas, face às suas congéneres, nacionais de outros
Estados-Membros, situação que não se verifica e a Recorrente não identifica ou sequer, directa ou
indirectamente, afirma existir;
29.ª- Igualmente acontece, quanto à alegada violação da alínea c), do n.º 2, do art. 50.º, do
TFUE, o qual estabelece, como se viu, o sentido em que as instituições europeias hão-de legislar
- eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional,
quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua
obstáculo à liberdade de estabelecimento -, por intermédio de directivas, como decorre do n.º 1, do
mesmo dispositivo normativo;
30.ª- No Licenciamento de publicidade que originou as liquidações objecto da Impugnação
Judicial cuja decisão final é questionada nestes autos, inexiste qualquer limitação à liberdade de estabelecimento, constituindo por natureza matéria distinta do exercício da actividade (de comércio ou
serviços) propriamente dito, a que se refere o invocado dispositivo do TFUE;
31.ª- Ademais, é o próprio TFUE a determinar que o objectivo, de eliminação dos procedimentos
e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional, quer de acordos anteriormente
concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua obstáculo à (liberdade de estabelecimento deverá ser atingido (pelas instituições da União Europeia), por intermédio de Directivas
(como, aliás, veio a acontecer), afastando à partida a aplicabilidade directa de tal disposição;
32.ª- Há uma clara opção do legislador da União, quanto à forma de concretização de tal desiderato: a aprovação de Directivas, numa claro desígnio de harmonizar legislações, mas deixando aos
Estados-membros liberdade de escolha quanto aos meios a utilizar, para tal fim.
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33.ª Está, assim, vedada à partida a interpretação que a Recorrente defende nestes autos, mostrando-se inviável a aplicabilidade directa da referida norma [al. c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE], a qual
não encerra, em si, o conteúdo que a Recorrente lhe pretende associar;
34.ª- Inexiste, nos presentes autos, qualquer questão susceptível de ser colocada perante o Tribunal
de Justiça da União Europeia (TJUE), devendo ser desatendido o pedido de reenvio prejudicial que
a Impugnante veio formular, quanto à violação dos arts. 49.º e 50.º do TFUE, simplesmente porque,
como se demonstrou, a aplicabilidade de tais normativos não se encontra em causa, não sendo aqui
questionável a interpretação dos mesmos;
35.ª- Defende a Recorrente a aplicabilidade (directa) de tais normas, em prejuízo de normas
internas em sentido contrário, ainda que posteriores por, alegadamente, configurarem direitos e
liberdades análogos a direitos fundamentais com tutela constitucional, num conceito que vem sendo
jurisprudencialmente construído, pelo TJUE;
36.ª- Não se questionando que a jurisprudência do TJUE tem vindo a permitir, em determinadas
situações, a aplicabilidade directa de normas dos Tratados, em detrimento de disposições de direito
interno (em sentido contrário), a verdade é que tal aplicabilidade directa só é possível na medida em
que as próprias normas, e respectivo sentido, o permitam;
37.ª- Mas, não é possível, por intermédio da aplicabilidade directa, pretender estender, por via
de interpretação, o sentido literal e efectivo das normas, pretendendo que estas abarquem realidades
que não abrangem, como a Recorrente vem fazer, nos presentes autos;
38.ª- Mais, mesmo considerando-se que aqueles artigos do TFUE revestem a aludida qualidade,
os mesmos não assumem o alcance pretendido pela Recorrente;
39.ª- Na verdade, nos termos do n.º 4, do art. 8.º, da CRP, as normas dos Tratados e as provindas das Instituições da União Europeia no exercício das suas competências, são aplicáveis na ordem
interna, nos termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do
Estado de direito democrático;
40.ª- Tal norma, integrante da nossa Lei Fundamental, autoriza o direito primário da União,
tanto a definir os termos da sua aplicação como a estabelecer os respectivos limites (Jorge Miranda
e Rui Medeiros, obra citada);
41.ª- As normas de Direito da União têm, forçosamente, de ser interpretadas dentro de determinados limites, pois embora careçam de interpretação e aplicação uniformes, no espaço da União, não
deixam de ter por base as competências atribuídas pelos Tratados às Instituições da União, carecendo
aqueles Tratados de aprovação e ratificação, pelos Estados membros, nos termos das respectivas
constituições e desde que respeitem os princípios internamente em vigor;
42.ª- Citando os referidos autores, o próprio tratado da União Europeia (agora na versão de
Lisboa, de 2007), diz expressamente que a União respeita a identidade nacional dos Estados membros, “reflectida nas estruturas políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles” (artigo
4.º, n.º 2) e continua a prescrever que a delimitação das competências da União se rege pelo princípio
da atribuição (artigo 5.º, n.º 1), o que implica que a União actue unicamente dentro dos limites das
competências que os Estados membros lhe tenham atribuído nos tratados para alcanças os objectivos
fixados por estes (artigo 5.º, n.º 2);
43.ª- É dentro de tais limites que devem ser interpretadas as normas dos Tratados, que a Recorrente vem invocar, pretendendo estender a sua previsão tão longe quanto permite retirar das mesmas
a interpretação que defende, ao ponto de considerar que as citadas normas do TFUE dispensam de
licenciamento a exibição de mensagens publicitárias, sem que tal interpretação redunde, per se, de
tais normas!
44.ª- O art. 49.º do TFUE, repete-se, tem por claro e único intuito a protecção do direito de estabelecimento, visando a inexistência de discriminação, quanto às condições internamente impostas
ao mesmo, entre nacionais de diferentes estados membros;
45.ª- Parafraseando Jónatas Machado (16), o programa normativo do direito de estabelecimento
compreende as dimensões de liberdade de estabelecimento e de eliminação de todas as formas de
restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-membros. (...) O objectivo, como refere o
artigo 50.º/2/f) TFUE, é a supressão gradual das restrições à liberdade de estabelecimento em todos os
domínios. No entanto, cedo se compreendeu que a realização das liberdades fundamentais em geral e
do direito de estabelecimento em particular aponta para a harmonização dos regimes nacionais e, mais
ainda, para a criação de regimes europeus nas diversas áreas relevantes para o respectivo exercício.
46.ª- Tais normas não impõem, à partida e por si, a supressão do licenciamento de publicidade,
como pretende a Recorrente, apenas ditam a inexistência de discriminação, entre nacionais de diferentes
Estados membros, no que respeita à liberdade de estabelecimento, nos mesmos. A título programático,
prevê a gradual supressão das formas de restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-membros, por intermédio de directiva, como veio a ser feito, no que respeita aos serviços, com a
Directiva CE/123/2006;
(16) Obra acima citada.
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47.ª- Dificilmente se retira, de tais normas, a aplicabilidade directa de uma proibição de licenciamento de publicidade, como faz a Recorrente, que se afasta, por completo, do teor literal das
disposições que invoca e da intenção clara do TFUE, no sentido de virem a ser aprovadas directrizes,
num determinado sentido para que posteriormente, cada Estado-membro legisle, dentro da liberdade
de meios que a Directiva permite;
48.ª- Na verdade, a apreciação das liquidações impugnadas apenas carece de interpretação e
aplicação de normas nacionais, como fez a douta Sentença recorrida, e bem.
49.ª- Na situação dos autos inexiste qualquer questão de direito europeu que cumpra apreciar
ou cuja aplicação seja controvertida, não sendo de suscitar qualquer processo de reenvio prejudicial
junto do TFUE, porquanto, no licenciamento de publicidade actualmente em vigor não há qualquer
limitação à liberdade de estabelecimento, constituindo por natureza matéria distinta do exercício da
actividade (de comércio ou serviços) propriamente dito, a que se referem os invocados dispositivos de
Direito da União e devendo ser desatendido o pedido de reenvio prejudicial que a Recorrente formula
perante V.Exas, quanto à violação dos arts. 49.º e 50.º do TFUE;
50.ª- De acordo com o art. 267.º do TFUE, o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial: a) sobre a interpretação dos Tratados; b) Sobre a validade e a
interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos da União, mais ditando
tal norma, que o reenvio prejudicial será obrigatório, sempre que seja suscitado perante um Tribunal
que decida em última instância;
51.ª Determinante de tal obrigatoriedade é a relevância da questão de direito europeu suscitada,
perante o (efectivo) objecto do processo;
52.ª- o reenvio não é um recurso ou uma faculdade processual das partes do processo principal
(...). O reenvio integra uma competência exclusiva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das
partes suscitar uma questão de interpretação ou validade de um acto da UE não significa que haja
lugar a reenvio prejudicial.
(…)
Um pressuposto importante prende-se com a relevância da questão, (...). Nos termos do artigo 267.º
TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de uma
decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto,
para justificar o reenvio (...) A mesma deve ter uma relevância crítica para o processo principal (...)
o reenvio prejudicial é admissível e obrigatório, consoante os casos, quando se esteja diante de uma
questão controvertida (...). Entre nós, nesta mesma linha, tem-se entendido que o reenvio prejudicial só
se justifica quando a questão da interpretação de uma norma de direito comunitário se deva considerar
pertinente, ou seja, quando o caso “sub judice” tenha de ser decidido de acordo com aquela regra,
mostrando-se necessária, para esse efeito, a opinião do TJUE (Jónatas E. Machado (17), sublinhados
nossos).
(17) Obra citada.
53.ª- Parece óbvio à Recorrida que, no caso concreto, inexiste qualquer pertinência da interpretação do art. 49.º e da alínea alínea c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE, para a apreciação da legalidade
das Liquidações impugnadas;
54.ª- De igual modo improcedem as pretensões da Recorrente, tanto de ver aplicado às liquidações impugnadas um Diploma que, aquando da verificação do facto tributário subjacente às mesmas,
ainda não vigorava, quanto da aplicabilidade (directa) da Directiva 2006/123/CE, a qual veio a ser
transposta para o ordenamento jurídico nacional por intermédio do DL n.º 92/2010, de 1 de Abril;
sobre a questão da publicidade, igualmente na sequência da referida Directiva, foi aprovado o DL
48/2011, de 26 de Julho;
55.ª- Tais Diplomas, ao contrário do que a Recorrente pretende, sem razão, fazer crer, dependem
de regulamentação e, no que concerne aos licenciamentos e consequentes liquidações, estas objecto
destes autos, não se encontram em vigor;
56.ª- Não pode deixar de frisar-se que os aludidos Diplomas, que transpõem a Directiva Serviços
para o ordenamento jurídico nacional, foram publicados em 2011, anos após a verificação dos factos
tributários em causa nos autos, não se vislumbrando a razão de a Recorrente se socorrer, abundantemente, de normas contidas nos mesmos;
57.ª- Ao que acresce, que actualmente os mesmos não se encontram, no que implica com o licenciamento da publicidade, em vigor, considerando o disposto nos arts. 42.º e 44.º do DL n.º 48/2011, sendo
que até 2 de Maio de 2012, aplicar-se-ão as disposições revogadas e alteradas pelo presente decreto-lei,
ou seja, todas as normas que se elencaram, a propósito do enquadramento jurídico das liquidações
impugnadas (renovações de licenciamentos de publicidade reportados a 2008, recorda-se);
58.ª- Improcedem, assim, as alegadas violações, dos preceitos do TFUE e do DL 48/2010, de 1
de Abril;
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59.ª- Mais acresce que nada, na denominada Directiva serviços, permite concluir no sentido que
a Recorrente conclui, como se verá, uma vez que a mesma nada dispõe, expressamente, em matéria de
publicidade ou de liquidação de taxas, nem poderia, aliás, na medida em que não é aplicável em matéria
de fiscalidade, nos termos do n.º 3, do seu art. 2.º, que determina o respectivo âmbito de aplicação;
60.ª- A aludida Directiva nem sequer dita, nos termos que a Impugnante pretende, a eliminação
do licenciamento da publicidade (mas a supressão dos procedimentos e das formalidades demasiado
onerosos que impedem a liberdade de estabelecimento e a criação de novas empresas de serviços - cfr.
Considerando 42), não se verificando os requisitos necessários à aplicabilidade directa da mesma à
situação sub judice;
61.ª- Do texto da Directiva, literalmente, apenas resulta clara a supressão das permissões administrativas ao exercício de actividades e ao estabelecimento, o que não acontece nos licenciamentos
que se descreveram e que motivaram a liquidação das taxas impugnadas. E, a Directiva igualmente
não se debruça sobre a ocupação do espaço público de que a Recorrente, inequivocamente, usufrui,
como se demonstrou;
62.ª- De acordo com o art. 288.º do TFUE, as Directivas destinam-se aos Estados-Membros, determinando propósitos, mas dependendo de um acto (legislativo) de transposição para o ordenamento
jurídico interno, o qual é vinculado, mas apenas quanto aos objectivos a atingir, detendo aqueles
margem de liberdade, quanto à escolha dos meios a utilizar para o efeito;
63.ª- Por principio, as Directivas não são directamente aplicáveis e, excepcionalmente, para que
possa ser considerada a sua aplicabilidade directa, sendo, consequentemente, invocáveis apesar de não
terem sido transpostas pelo Estado-Membro, é absolutamente necessário que as respectivas normas
sejam precisas, claras e incondicionais, para além de não carecerem de medidas complementares;
64.ª- No caso concreto, aquando da renovação dos licenciamentos/verificação dos factos tributários, encontrava-se em curso o prazo de transposição da Directiva e não poderá considerar-se,
na situação concretamente em causa, que a Directiva CE/123/2006 contém normas suficientemente
precisas, determinadas e incondicionais, quanto ao licenciamento de publicidade e, concretamente,
quanto à liquidação de taxas, para que possa ser aplicada nos presentes autos, o que acontece, à
partida e entre outras razões, por se encontrar expressamente excluída, do seu âmbito de aplicação,
a matéria da fiscalidade,
65.ª- sendo certo que, como se viu, a interpretação que a recorrente advoga vem bulir, necessariamente, com os poderes tributários do município, bem como com as competências de licenciamento,
em matéria de publicidade;
66.ª- A teoria da Recorrente conduz, inevitavelmente, à aplicação da Directiva a matéria expressamente excluída pela mesma, o que inviabiliza aquela interpretação, quanto à aplicabilidade directa
da Directiva à liquidação da taxa de publicidade, ou mesmo ao próprio Licenciamento;
67.ª- Acresce que a Directiva CE/123/2006 também não dispõe de suficiente precisão, ou clareza,
quanto à margem de discricionariedade dos Estados-Membros, na respectiva transposição, no que
respeita à matéria aqui em causa, não decorrendo da mesma, de forma clara, a sua aplicabilidade em
matéria de publicidade;
68.ª- A matéria do licenciamento da publicidade e respectiva delimitação implica com questões
sobre as quais a directiva não se debruça e que não podem, por razões de interesse público, ser deixadas à disposição dos particulares, o que resultaria, inevitavelmente, da interpretação da Recorrente,
no sentido de não existirem quaisquer limites à afixação de publicidade;
69.ª- E tanto assim é, que a própria Directiva permite justificar a submissão a regime de autorização (entendida como licenciamento, considerando o n.º 6, do seu art. 4.º) com o que denomina razão
imperiosa de interesse geral, na alínea b), do n.º 1, do art. 9.º, concretizada no n.º 8, do art. 4.º, sendo
certo que a matéria da publicidade implica com diversas razões, de entre as expressamente incluídas
na citada norma, nomeada e directamente, com a protecção do ambiente urbano;
70.ª- Reitera-se, não decorre directamente da directiva a consequência que a Recorrente advoga,
não resultando inequivocamente do seu texto qualquer efeito respeitante à liquidação da taxa de publicidade ou ao próprio licenciamento desta, matéria deixada, pois, para a discricionariedade dos
Estados-Membros, aquando da respectiva transposição;
71.ª- O texto da Directiva não é claro quanto à sua aplicação a licenciamentos (de publicidade)
como o descrito, mas apenas à eliminação de barreiras ao estabelecimento e à prestação de serviços,
prescrevendo a simplificação de procedimentos e a excepcionalidade de regimes de autorização, é
certo, mas da mesma não decorrendo, inequivocamente, que procedimentos, o que acontece porque
tal matéria é deixada para os Estados-membros, na correspectiva transposição, após o exame as
respectivas legislações e ordens jurídicas (internas), de forma a concluírem quais os meios que vão
seleccionar, para atingir aqueles fins, aos quais se encontram vinculados, por via da Directiva. Não
existe vinculação dos Estados-membros quanto aos procedimentos abrangidos, em si.
72.ª- O texto da Directiva não é preciso quanto a tal matéria, não sendo viável a sua aplicação
directa, relativamente à mesma;
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73.ª- Mais acresce, que a plena execução da Directiva carece de execução, dependendo de medidas complementares, nomeadamente quanto a tudo o que respeita à criação e funcionamento do
balcão único;
74.ª- A conclusão da Recorrida foi já alvo de consagração jurisprudencial, pelo TJUE, no Acórdão Becker, de 19 de Janeiro de 1982, bem como o Acórdão Kaefer e Proccaci, de 12 de Dezembro de
1990 nos quais aquele órgão jurisdicional rejeitou o efeito directo quando os Estados possuam uma
margem de manobra em relação à aplicação das normas em causa, por mais reduzida que nossa ser
essa margem;
75.ª- Só pode, assim, improceder a pretensão da Recorrente, no sentido de serem directamente
aplicáveis, a uma liquidação anterior à entrada em vigor dos Diplomas que efectuam a respectiva
transposição (e ao próprio prazo concedido para a mesma), as normas da Directiva Serviços, uma vez
que as mesmas não são nem suficientemente claras nem bastantemente precisas, características que
constituem pressuposto necessário daquele efeito;
76.ª- Do exposto, só pode concluir-se que a douta Sentença recorrida aplicou e interpretou as
normas que delimitam as Liquidações objecto dos autos, inexistindo qualquer questão de Direito
da União Europeia que releve para a respectiva apreciação, devendo improceder, tanto o pedido de
aplicabilidade directa de normas do TFUE e da Directiva Serviços, quanto o solicitado reenvio prejudicial, para o TJUE e devendo, em consequência manter-se na íntegra a douta Decisão objecto dos
presentes autos.”
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer, concluindo
pela improcedência do recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1- DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos
“1. Foram emitidas em nome da Impugnante, em 01/03/2008, pelo Departamento de Gestão do Espaço Público da Direcção Municipal de Ambiente Urbano da Impugnada, as facturas n.º 700000020810
e 700000021826, no valor de €970,94 e €15.401,38, referentes a taxas liquidadas pela afixação de
anúncios luminosos/iluminados, anúncios autocolantes, anúncios, tabuletas, lonas e totem sitos em
diversos locais da cidade de Lisboa;
2. A impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação constante da factura n.º 700000020810
em 08/04/2008, O que deu origem ao processo administrativo n.º 9553/08/ALC/DMAU;
3. A reclamação graciosa referida em 2. foi indeferida por despacho do Director do Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira da Impugnada, datado de 05/08/2008 e notificada
à Impugnante pe1o ofício n.º 793/DAJAF/DAT/08, em 13/08/2008;
4. A Impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação constante da factura n.º 700000021826
em 16/04/2008, o que deu origem ao processo administrativo n.º 10936/08/ALC/DMAU;
5. A reclamação graciosa referida em 4. foi indeferida por despacho do Director do Departamento de Apoio Jurídico à Actividade Financeira da Impugnada, datado de 07/08/2008 e notificada
à Impugnante pelo ofício n.º813/DMF/DAJAF/DAT/08, em 19/08/2008;
6. As liquidações impugnadas reportam-se à renovação de licenciamentos para afixação de
publicidade, para o ano de aoo8;
7. A publicidade a que as liquidações ora impugnadas dizem respeito, encontra-se afixada em
imóveis particulares;
8. Sendo tal publicidade visível em espaços afectos ao domínio público;
9. A presente impugnação deu entrada neste Tribunal Tributário de Lisboa em 13/10/2008”.
2- DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir: delimitação do objecto do presente recurso.
Iberusa Hotelaria e Restauração, SA., deduziu impugnação judicial dos actos de cobrança relativos
às facturas nºs 700000020810 e 700000021826 referentes a taxas de renovação do licenciamento da
afixação de mensagens publicitárias visíveis em espaços afectos ao domínio público, praticados pela
Câmara Municipal de Lisboa, invocando os seguintes fundamentos:
I) Nulidade do Regulamento Municipal de publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, “por não
reunir os fundamentos jurídico-orgânicos, materiais e formais - que devem conformar o acto administrativo como um facto tributário susceptível de cobrança ao particular, a saber:
“a)- as taxas ora em cobrança, por não terem como contrapartida para o articular qualquer serviço
prestado pelo ente administrativo, não podem configurar uma verdadeira taxa, mas sim (materialmente)
um imposto sob a designação imprópria de “taxa”, conforme se exporá mais adiante;
b)- O regulamento em causa não cumpre com o disposto nos arts. 117º do CPA, norma aqui
aplicável por força das regras atinentes ao poder regulamentar/ normativo das autarquias – art. 241º
da CRP, apesar de a tal norma se aludir, pois não foi cumprido o dever de Audiência dos Interessados
- acto constitutivo da legalidade do próprio regulamento e que obrigatoriamente deveria constar do
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respectivo preâmbulo - o que não se verifica, assim determinando preterição de formalidade essencial,
logo a nulidade prevista no art. 133º do CPA;
c)- Mostra-se em falta a fixação de fórmula de cálculo das taxas a cobrar, as quais se apresentam,
assim, aleatórias;
d)- Mostra-se em falta a fundamentação do valor da taxa fixada - o qual aparece assim como
aleatório para o contribuinte, designadamente por inexistir referência normativa aos custos directos e
indirectos, encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos da autarquia, dele decorrentes
- logo, subsiste a necessária falta de fundamentação do facto tributário;
e)-Mostra-se em falta a fundamentação para as isenções a taxa de licença de publicidade nele
previstas, o modo de pagamento, sendo estes elementos também essenciais à conformação do facto
tributário” (art. 12º da Petição de Impugnação Judicial);
II- Inconstitucionalidade orgânica do referido Regulamento por se tratar de um imposto” (art.
19º da Petição).
Por sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, foi julgada improcedente a referida
Impugnação, com base entre outros, nos seguintes fundamentos:
• Improcede a invocada nulidade do regulamento municipal por preterição de formalidade essencial constante do art. 117º do CPA, por falta de fundamentação do valor da taxa fixada e das isenções
previstas e por faltar a fórmula de cálculo das taxas a cobrar;
• Improcede o vício de inconstitucionalidade orgânica, pelo facto de os tributos liquidados assumirem a natureza de verdadeiro imposto, porquanto por Acórdão n.º 177/2010, de 15 de Maio, o
Tribunal Constitucional inflectindo a sua jurisprudência concluiu que tais tributos configuram uma
verdadeira taxa;
• Este novo entendimento do Tribunal Constitucional foi entretanto plenamente acolhido pelo
Supremo Tribunal Administrativo, como se pode verificar pela leitura dos acórdãos de 12/01/2011
(proc. n.º 0752/11), 19/01/2011 (proc. n.º 033/10), 06/04/2011 (proc. n.º 0119/11), 25/05/2011 (proc.
n.º 093/11), 13/07/2011 (proc. 0462/11) e 07/09/2011 (proc. n.º 0585/11).
Contra esta argumentação vem o presente recurso interposto pela Iberlusa Hotelaria e Restauração,
SA., alegando em síntese, o seguinte:
• A douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade da cobrança de taxas de publicidade pela
afixação, em propriedade privada ou espaço contíguo a esta, de mensagens publicitárias, “viola o BLOCO
DE LEGALIDADE do Direito da UE aplicável ao caso sub judice, designadamente os Princípios da
Necessidade e da Proporcionalidade e Gratuitidade, descritos no n.º 3 alíneas b) e c) do artº 15º da
Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição resultante da liberdade de Estabelecimento e do
Princípio da Excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artºs 49º e 50 n.º 2 al.c) do
TFUE) — bloco este directamente invocável e aplicável, ex officio, na ordem jurídica interna, por força
da aplicabilidade directa do direito da União” - em consequente violação do Princípio do Primado do
Direito da EU consagrado no art. 8º, n.º 4, da CRP — vicio de que igualmente enferma o Acórdão do
TC n.º 177/2010 de 5 de Maio — acórdão fundamento da douta sentença recorrida;
• A recorrida requer “o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da existência, no caso recorrido, de uma violação aos artºs 49º, 50º nº2 alínea c) do TFUE em vigor, bem como violação, quer pela
Entidade Recorrida - pela via do Regulamento impugnado nos autos — quer pela sentença recorrida,
dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos no n.º 3, alíneas b) e c) do artº 15º da
indicada Directiva Serviços n.º 2006/123/CE, ex vi imposição e aplicabilidade directa, ao caso dos
autos, do princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (artº 50 n.º 2 al.c)
do TFUE)”;
• “Sem conceder, deve ser declarada - ipso jure - a nulidade da douta sentença recorrida, por evidente violação do princípio da equivalência jurídica (art.º 4º da RTL) — neste sentido, cfr. Ac. deste
STA n.º 033/10 de 2/06/2010”;
• Alega-se, ainda, violação dos arts. 8º do Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31º do
Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril;
• “Face ao Bloco de Legalidade aplicável ao caso concreto - quer das normas do Ordenamento
Comunitário, quer das normas do Ordenamento Interno àquele necessariamente subjacente - deve
revogar-se a douta Sentença recorrida, por enfermar a mesma do vício de erro de julgamento em matéria
de Direito, decidindo em violação do Princípio da Legalidade.”
Da análise das alegações e respectivas conclusões, verifica-se que, no presente recurso, a recorrente
vem pedir, a título principal, o reenvio prejudicial ao TJCE para apreciação da violação aos arts. 49º,
50º, nº2, alínea c), do TFUE em vigor, bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade, descritos no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15º da Directiva Serviços 2006/123/CE, em conjugação
com o princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50º, n.º 2, al.c),
do TFUE).
Note-se, porém, que para além da invocação da violação de normas do Tratado e de normas
constantes de directivas comunitárias, vem a recorrente suscitar a violação dos arts. 8º do Decreto-Lei
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n.º 92/2010, de 26 de Julho, e 31º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril (2), diplomas que visam
transpor para a ordem interna a Directiva 2006/123/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12
de Dezembro, também conhecida por Directiva Serviços.
Acontece que não obstante tratar-se de normas que decorrem da transposição de directivas comunitárias, as mesmas não deixam de ter a natureza de direito interno, cuja apreciação extravasa o âmbito
das competências do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJ), que se tem declarado precisamente
incompetente para interpretar o direito nacional (3).
Por outro lado, verifica-se que na petição inicial, a recorrente não invocou a eventual ilegalidade
da liquidação em causa por violação deste preceitos, ou seja, não suscitou estas eventuais ilegalidades
em 1ª instância.
Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial
com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de
direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com
fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da decisão recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso”(4), o que não é o caso.
Por não terem sido invocadas oportunamente aquelas questões, de modo a permitir que o Tribunal
“a quo” se tivesse pronunciado sobre as mesmas, e porque não se trata de questões de conhecimento
oficioso, não poderia de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Administrativo dela conhecer.
Assim sendo, em face do exposto e considerando que as conclusões, como é sabido, delimitam
o âmbito e objecto do recurso, nos termos do estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1, do CPC, as
questões a apreciar e a decidir são as seguintes:
a) Se há lugar ao reenvio prejudicial ao TJ para apreciação da existência de violação aos arts. 49º,
50º, n.º 2, alínea c), do TFUE, bem como dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
no n.º 3, alíneas b) e c), do art. 15º da Directiva Serviços, em conjugação com o princípio da excepcionalidade de regimes de autorização administrativa (art. 50º, n.º 2, al.c), do TFUE);
b) Se a sentença recorrida incorre em erro de julgamento, por violação do princípio da equivalência
jurídica, tendo em conta a jurisprudência vazada no Acórdão do STA de 2/6/2010, proc. n.º 33/2010.
2.2. Da obrigatoriedade do reenvio
Vem a recorrente, no presente recurso, pedir o reenvio prejudicial alegando que o mesmo é obrigatório, mas sem razão, como passamos a demonstrar.
O art. 267º do TFUE refere:
“o Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial:
a) Sobre a interpretação dos Tratados;
b) Sobre a validade e a interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos
da União.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgãos jurisdicional
de um dos Estados-membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é
necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão
jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito
interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal.
(…)”.
Considerando o conteúdo deste preceito, para saber quando é que um órgão jurisdicional pode ou
é obrigado a submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça importa ter presente que, por um
lado, o seu segundo parágrafo prevê que quando seja suscitada perante um órgão jurisdicional de um
dos EM uma questão de interpretação de uma disposição do direito da União que esse órgão “pode, se
considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal
que sobre ela se pronuncie”.
Isto é, o preceito confere ao órgão jurisdicional lata margem de apreciação sobre se a questão
prejudicial é ou não necessária ao julgamento da causa.
Por outro lado, resulta do terceiro parágrafo que “a questão suscitada em processo pendente perante
um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no
direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal”.
Ora, neste último caso, cujo objectivo é nomeadamente o de evitar que se estabeleça em qualquer
Estado-membro uma jurisprudência nacional discordante das regras do direito da União, os Supremos
Tribunais, bem como qualquer órgão jurisdicional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso
jurisdicional, estão sujeitos à obrigação de reenvio obrigatório, sob reserva dos limites admitidos pelo
Tribunal de Justiça.
A compatibilização do teor literal das partes mencionadas do preceito tem sido objecto da jurisprudência do próprio TJ (5) que tem decidido que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são
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obrigados a cumprir o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou
que a disposição do direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal
de Justiça ou que a correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar
a qualquer dúvida razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do
risco de surgirem divergências jurisprudenciais no interior da União” (6).
Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente se
a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a quem foi
submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar,
tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para
poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça”.(7)
Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (8) “o reenvio não é um recurso ou uma
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclusiva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou
validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.
(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio,
facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende-se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto
para justificar o reenvio (...).
(…).
“Entre nós, tem-se entendido que o reenvio prejudicial só se justifica quando a questão da interpretação de uma norma de direito comunitário se deva considerar pertinente, ou seja, quando o caso “sub
judice” tenha de ser decidido de acordo com aquela regra, mostrando-se necessária para esse efeito, a
opinião do TJUE (sublinhado nosso).
No mesmo sentido, constitui jurisprudência do STA que “Suscitada em processo que corra na
jurisdição nacional questão de interpretação de normas da União europeia, cumpre ao tribunal nacional
decidir da pertinência das questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de
Justiça da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial” (9).
Aplicando esta jurisprudência ao caso em análise, desde já se adianta que a questão suscitada
pela recorrente não é pertinente em termos de justificar o reenvio prejudicial, porque a apreciação da
legalidade das liquidações em causa não convoca a aplicação das normas comunitárias apontadas pela
Recorrente, apenas pressupondo a interpretação e aplicação de normas de direito interno.
Como vimos, a fundamentar o pedido alega a recorrente que a douta sentença recorrida ao confirmar a legalidade das taxas de publicidade viola os arts. 49º e 50, n.º 2, do TFUE e, bem assim, o
art. 15º, n.º 3, alíneas b) e c) da Directiva Serviços (pontos I e II das Conclusões). Análise atenta das
normas cuja violação é questionada permitirá concluir, como realça a recorrida, que não assiste razão
à recorrente, porquanto tais normas não são aplicáveis ao caso em análise nem têm o sentido e alcance
que a recorrente lhes pretende imputar.
Vejamos.
2.3. Análise dos pressupostos do reenvio prejudicial
2.3.1. Quanto à alegada violação do art. 49º do TFUE
O art. 49º do TFUE, preceito inserido no Capítulo 2, sob a epígrafe O Direito de Estabelecimento,
dispõe que “(…) são proibidas as restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. Esta proibição
abrangerá igualmente as restrições à constituição de agências, sucursais ou filiais pelos nacionais de
um Estado-Membro estabelecidos no território de outro Estado-Membro.
A liberdade de estabelecimento compreende tanto o acesso às actividades não assalariados e o
seu exercício, como a constituição e a gestão de empresas e designadamente de sociedades, na acepção
do segundo parágrafo do artigo 54º, nas condições definidas na legislação do país de estabelecimento
para os seus próprios nacionais, sem prejuízo do disposto no capítulo relativo aos capitais”.
Decorre deste preceito que a liberdade de estabelecimento compreende “o direito de as pessoas
singulares nacionais de um EM emigrarem para outro EM e aí exercerem actividades de forma autónoma,
bem como o direito de aí constituírem e gerirem empresas, nomeadamente através da constituição de
sociedades, nas condições definidas por este Estado para os seus próprios nacionais (art. 49º, §2 - o
art. 54º estende estas faculdades às pessoas colectivas e, de forma expressa, às sociedades, que também
gozam do direito de se estabelecerem noutro EM)”.
(…)”(10).
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A liberdade de estabelecimento compreende a liberdade primária, consagrada no art. 49º, §1, 1ª parte,
que “abrange as seguintes hipóteses (de constituição de um estabelecimento primário): a constituição de
um estabelecimento num EM, por um cidadão nacional de outro EM que aí exerce, pela primeira vez,
uma actividade autónoma ou empresarial; a constituição (ou a aquisição de uma participação dominante)
de uma sociedade por um (ou mais) naciona(is) de um EM, no território de outro EM; a transferência
da actividade de um trabalhador autónomo ou do centro principal de actividade de uma empresa, para
outro EM, tendo como consequência a extinção da actividade profissional ou empresarial no Estado de
origem ou a manutenção, neste Estado, de uma actividade dependente do novo estabelecimento”.
Por sua vez, a liberdade de estabelecimento secundária encontra-se prevista no art. 49º, $1, 2ª parte,
e “abrange as hipóteses (de constituição de um estabelecimento secundário) em que um trabalhador
autónomo ou uma empresa, mantendo o seu estabelecimento original, constitui um estabelecimento
noutro EM (agência, sucursal ou filial), que depende em termos organizativos ou económicos daquele
estabelecimento principal (o centro principal da actividade do trabalhador autónomo ou empresa não
se transfere)” (11)
Referindo-se ao âmbito normativo e âmbito de protecção desta liberdade fundamental, JÓNATAS
E.M. MACHADO (12) pondera que para essa determinação é fundamental o significado do conceito de
“estabelecimento” (13), já que “o direito de estabelecimento pretende tutelar a prossecução efectiva de
uma actividade económica, através de uma instalação estável noutro Estado-membro”.
Sendo este o conteúdo da liberdade de estabelecimento não se vislumbra como é que, no caso em
apreço, a liquidação de taxas por afixação de publicidade possa interferir com este direito, sendo que a
recorrente se limita a alegar em abstracto a violação do art. 49º do TFUE sem identificar que dimensões
do direito à liberdade de estabelecimento são postas em causa no caso sub judice.
No que respeita o conteúdo útil do direito com aplicabilidade directa, o que se verifica é que “o
direito de estabelecimento prescreve a adopção de condições não discriminatórias entre cidadãos de
vários Estados-membros (14)”.
Com efeito, o art. 49º do TFUE começa por conter uma proibição de discriminação em razão da
nacionalidade “proibindo assim as discriminações directas, ou seja, as regras nacionais restritivas da
liberdade de estabelecimento, cuja aplicação depende, formalmente, da nacionalidade dos destinatários”
e as “discriminações indirectas, ou seja, as regras restritivas que, embora se apliquem independentemente da nacionalidade, produzem efeitos exclusiva ou predominantemente em relação a estrangeiros,
nacionais de EM, prejudicando-os” (15).
Mais uma vez, não se vislumbra nem a recorrente indica que restrições à liberdade de estabelecimento entre nacionais de diferentes Estados-Membros possam resultar da liquidação, no caso, das
taxas de publicidade.
Com efeito, não se afigura que a exigência do pagamento de uma taxa de afixação de publicidade,
que as empresas só fazem se assim o quiserem, possa constituir um obstáculo a que os nacionais de
outro Estado-membro criem Portugal um estabelecimento, transfiram para cá um estabelecimento ou
criem uma filial, agência ou sucursal (16).
Em suma, em face do exposto, não podemos deixar de concluir que inexiste qualquer limitação
à liberdade de estabelecimento, que constitui, por natureza, matéria distinta do exercício da actividade
(de comércio ou serviços) propriamente dita (17).
A livre prestação de serviços encontra-se consagrada nos arts. 56º a 62º do TFUE, dispondo
o art. 56º que “as restrições à livre prestação de serviços na União serão proibidas em relação aos
nacionais dos Estados-membros estabelecidos num Estado-membro que não seja o do destinatário
da prestação”.
Embora tanto o direito ao estabelecimento como a livre prestação de serviços digam respeito ao
exercício de uma actividade económica, o direito ao estabelecimento caracteriza-se por compreender
a existência de uma instalação estável e duradoura noutro Estado-membro, enquanto a livre prestação
de serviços diz respeito ao exercício temporário da actividade económica propriamente dita (18).
A situação em apreço poderia configurar, quanto muito, uma restrição à livre prestação de serviços. Para tanto, tornar-se-ia, em primeiro lugar, necessário que o seu conteúdo compreendesse, como
pretende a recorrente, o direito à afixação, de forma gratuita, de mensagens publicitárias com os sinais
distintivos do comércio do estabelecimento ou do respectivo titular da exploração, ou relacionadas
com os bens e serviços comercializados no estabelecimento, em bens ou espaços afectos ao domínio
público ou dele visíveis. Por outro lado, teria ainda de estar em causa uma empresa cuja actividade
tivesse como objecto esta prestação de serviços e não pudesse lançar mão de outro tipo de publicidade,
o que de todo em todo não se verifica e configura até uma hipótese absurda.
2.3.2 Quanto à alegada violação da alínea c) do n.º 2 do art. 50.º do TFUE.
O n.º 1 deste preceito prescreve que “Para a realização da liberdade de estabelecimento numa
determinada actividade”, “o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo
legislativo ordinário, e após consulta do Comité Económico e social, adoptarão directivas”.
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Por sua vez, segundo o n.º 2, “o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão exercerão as
funções que lhes são confiadas nos termos das disposições anteriores, designadamente:
(...) c) eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção
constitua obstáculo à liberdade de estabelecimento;
Da simples leitura dos preceitos mencionados resulta claramente que não estamos perante normas
de aplicação directa. Pois, como se viu, a concretização da alínea c) do art. 50º do TFUE é remetida
expressamente para actos legislativos das instituições europeias, sendo elas que hão-de legislar, com
vista a eliminar os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação nacional,
quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja manutenção constitua
obstáculo à liberdade de estabelecimento -, por intermédio de directivas, como decorre do n.º 1, do
mesmo dispositivo normativo.
Como salienta a recorrida, há aqui uma clara opção do Legislador da União, quanto à forma de
concretização do preceito em análise, através da aprovação de Directivas, numa manifesta intenção de
harmonizar legislações, mas deixando aos Estados-membros liberdade de escolha quanto aos meios a
utilizar, para tal fim. E foi o que aconteceu entre nós através da emissão dos decretos-leis nºs 92/2010,
de 26 de Julho e 48/2011, de 1 de Abril.
Improcede, desta forma a interpretação que a recorrente defende nestes autos, mostrando-se inviável a aplicabilidade directa da referida norma [al. c), do n.º 2, do art. 50.º, do TFUE].
2.3.3. Quanto à alegada violação dos princípios da necessidade e da proporcionalidade descritos
nas alínea b) e c) do no n.º 3 do art. 15º da Directiva Serviços.
Como vimos, o que o art. 50º, n.º 2, alínea c), do TFUE consagra, a título programático, é a gradual
supressão das formas de restrição e discriminação por parte do direito dos Estados-Membros, isto é,
através da emissão de directivas, o que veio a acontecer, em relação aos Serviços através da Directiva
2006/123/CE.
Acontece que o objecto desta Directiva, consignado no seu art. 1º é o de estabelecer “disposições gerais (19) que facilitam o exercício da liberdade de estabelecimento dos prestadores de serviços
e a livre circulação dos serviços, mantendo simultaneamente um elevado nível de qualidade dos
serviços”.
Esta ideia de que o seu objecto é o de estabelecer um quadro jurídico geral necessário a “eliminar
os entraves à liberdade de estabelecimento dos prestadores nos Estados-Membros e à livre circulação
de serviços entre Estados-Membros” (Considerando n.º 5), está claramente assumido no Considerado
n.º 7, onde se pode ler que “A presente Directiva estabelece um quadro jurídico geral aplicável a
uma ampla variedade de serviços, tendo simultaneamente em conta as particularidades de cada tipo
de actividade ou de profissão e o respectivo sistema de regulação”, quadro este que se baseia “numa
abordagem dinâmica e selectiva…”.
No mesmo sentido, da não aplicabilidade directa da directiva, vai o art. 44º que, sob a epígrafe
“Transposição”, dispõe que os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento ao disposto na presente directiva
antes de 28 de Dezembro de 2009”.
Ora, também logo por aqui se vê que a resolução da questão sub judice nada tem que ver com
a aplicação da presente directiva uma vez que as liquidações em causa dizem respeito ao ano de
2008.
Por outro lado, ainda que as directivas não sejam directamente aplicáveis, pode haver normas que
o sejam, mas para que tal aconteça exige-se que tais normas sejam precisas, claras, e incondicionais (20),
para além de não carecerem de medidas complementares.
No caso concreto, os princípios da necessidade e da proporcionalidade, consagrados no art. 15º,
n.º 3, alíneas b) e c), da Directiva Serviços, além de não serem por natureza directamente aplicáveis
por si, não podemos deixar de notar que, no contexto do referido preceito, a sua aplicação está directamente condicionada à aferição da legalidade dos requisitos elencados no n.º 2 do art. 15º, que tem o
seguinte conteúdo:
“Os Estados-Membros devem verificar se os respectivos sistemas jurídicos condicionam o acesso
a uma actividade de serviços ou o seu exercício ao cumprimento de algum dos seguintes requisitos
não discriminatórios:
a) Restrições quantitativas ou territoriais, nomeadamente sob a forma de limites fixados em função
da população ou de uma distância geográfica mínima entre prestadores;
b) Obrigação de o prestador se constituir de acordo com uma forma jurídica específica;
c) Requisitos relativos à detenção do capital de uma sociedade;
d) Requisitos, excluindo os referentes a questões abrangidas pela Directiva 2005/36/CE ou os
previstos noutros instrumentos comunitários, que restringem a determinados prestadores o acesso à
actividade de serviço em causa em razão da natureza específica da actividade.
e) Proibição de dispor de mais do que um estabelecimento no território do mesmo Estado;
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f) Requisitos que impõem um número mínimo de empregados;
g) Tarifas obrigatórias mínimas e/ou máximas que o prestador tem de respeitar;
h) Obrigação de o prestador fornecer, juntamente com o seu serviço, outros serviços específicos”.
Considerando o exposto, mesmo admitindo que tais proibições são de aplicação directa, não
vemos que conexão se possa estabelecer entre elas e o regime que presidiu à liquidação das taxas de
publicidade.
Em primeiro lugar, nunca estaria em causa qualquer limitação ou restrição ao acesso a uma
actividade ou prestação de serviço, mas, quando muito, eventuais restrições ao seu exercício. Mas,
para tal, como ficou dito, implicava que se alegasse tratar-se de uma empresa cujo objecto único e
exclusivo fosse a prestação deste tipo de publicidade sem possibilidade de lançar mão de qualquer
outro. Isto é, fosse um requisito essencial e necessário do conteúdo da prestação de serviços, o que
não vem alegado.
Em segundo lugar, do regime da liquidação das taxas de publicidade não consta, nem tão pouco
vem alegado, a subordinação do licenciamento da publicidade ao cumprimento de qualquer dos requisitos discriminatórios mencionados.
De igual modo, também os que são proibidos no art. 14º da Directiva, e que se prendem designadamente com requisitos discriminatórios baseados, designadamente, na nacionalidade, residência
do prestador, proibição de ter mais de um estabelecimento, etc., não têm qualquer aplicação ao caso
em apreço.
Argumento decisivo reside, no entanto, no facto de a própria Directiva Serviços dizer expressamente que não se aplica em matéria de fiscalidade (art. 2º, 3), sendo que a questão central subjacente ao
presente recurso gira precisamente em torno da natureza da taxa de publicidade, quanto a saber se facto
é uma taxa ou deve antes ser qualificada como um imposto, o que significa que estamos no domínio
de matérias directamente excluídas do âmbito da Directiva em causa.
Por outro lado, no Considerando n.º 60 da Directiva Serviços pode ler-se que “A presente directiva,
e em particular as disposições relativas aos regimes de autorização e ao âmbito territorial de uma autorização, não deverá interferir na repartição das competências regionais ou locais dos Estados-Membros,
incluindo os governos regionais ou locais, …”
Ora, também por aqui é de excluir a aplicação ao caso em apreço da Directiva em causa.
Como resulta do ponto 9º das Conclusões da recorrida, “O licenciamento da Publicidade, na
cidade de Lisboa, encontra a sua sede no Regulamento de Publicidade - 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, sendo as taxas
concretamente aplicáveis a cada licenciamento as estabelecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16.º do referido Regulamento,
sendo que, para a situação dos autos, as taxas foram liquidadas tendo por base os valores estabelecidos
na TTORM em vigor para o ano de 2008, publicada no Boletim Municipal n.º 726, de 17 de Janeiro
de 2008 (Edital n.º 3/2008)”.
Acontece que é a própria Constituição da República Portuguesa (CRP) a consagrar a possibilidade
de as autarquias locais disporem de poderes tributários próprios, nos casos e nos termos previstos na
lei (cfr. n.º 4 do art. 238º), conferindo, ainda, aos municípios, receitas tributárias próprias, igualmente
nos termos em que a lei o previr (cfr. § único do art. 254º). De tais normas resulta que os municípios
dispõem, por um lado, de poder tributário próprio, na medida e nos termos em que for previsto por
Lei, e por outro lado, de património e finanças próprios. Os Municípios dispõem ainda de poder regulamentar (art. 241º da CRP), que os habilita, designadamente, a definirem os termos do exercício do
mencionado poder tributário.
Dando concretização ao comando constitucional, o legislador concedeu de forma expressa, aos
municípios, um conjunto de atribuições, de entre as quais se destacam, com relevo para a presente
questão, o exercício de poderes tributário e regulamentar.
Os municípios encontram-se, assim, constitucionalmente habilitados, não só a liquidar e cobrar as taxas que se encontrem previstas na Lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento
de publicidade, podendo igualmente definirem, de forma geral e abstracta, os termos em que o
pretendem fazer.
A afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial depende, na área de cada município, de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no art. 1.º, da
Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de mensagens publicitárias de natureza
comercial, o qual, 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. 1.º).
Acresce que, de acordo com o art. 3.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou
o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, e para o que ora importa, “as taxas das autar-
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quias locais são tributos que assentam (...) na utilização privada de bens do domínio público e
privado das autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos
particulares”.
Por seu turno, a Lei das Finanças Locais em vigor desde 2007 consagra, entre outras, como
receita municipal, à semelhança do que havia feito anteriormente, o produto da cobrança de taxas
(...) resultante da concessão de licenças (..) (cfr. alínea c), do art. 10.º), as quais podem ser criadas
nos termos definidos no já mencionado Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (cfr. n.º 1
do art. 15.º).
Temos, desta forma, que constitui atribuição própria dos municípios o licenciamento da afixação de
mensagens de cariz publicitário, bem como para liquidar e cobrar taxas inerentes a tais licenciamentos,
nos termos que forem fixados em regulamentos da sua autoria, pelo que não há dúvida que aplicação
da mencionada Directiva iria interferir com a repartição de competências entre o governo central e as
autarquias locais, ao arrepio do pretendido pela mesma.
2.3.4. Quanto à alegada violação de anterior jurisprudência do TJ sobre questão similar.
Finalmente, nas alegações, a recorrente invoca ainda a violação de anterior jurisprudência do
TJ, em situação similar, vazada no Acórdão de 29 de Novembro de 2001, proc C-17/00, que pela sua
importância se impõe analisar.
Desde já se adianta, porém, que a situação sobre que versou o Acórdão mencionado pela recorrente
não tem paralelo com a situação dos autos.
Se não vejamos.
Não se nega que o Tribunal de Justiça concluiu, por Acórdão de 29 de Novembro de 2001, no
âmbito do proc C-17/200, que a aplicação de um imposto local (Bélgica) sobre antenas parabólicas era
contrário ao art. 59º do Tratado (actual art. 49º do TFUE).
Note-se, porém, que da fundamentação do Acórdão resulta, entre o mais, que, no caso, a criação
do imposto sobre antenas parabólicas tinha como efeito “impor à recepção de emissões televisivas difundidas por satélite um encargo que não existe quanto às emissões por cabo, não estando este último
meio de recepção sujeito a um imposto semelhante a cargo do destinatário”, sendo que a maior parte
das emissões televisivas difundidas a partir dos Estados-Membros só pode ser captada por antenas
parabólicas.
Assim sendo, ponderou o TJ que “um imposto como o instituído pelo regulamento dissuade
os destinatários de serviços de radiodifusão televisiva estabelecidos no território do município de
Watermael-Boitsfort de procurarem um acesso às emissões de radiodifusão televisiva provenientes
de outros Estados-Membros, uma vez que a recepção de tais emissões está sujeita a um encargo
que não existe quanto às emissões que emanam de organismos de radiodifusão estabelecidos na
Bélgica.”
“Além disso”, pode ler-se no mencionado Acórdão, “a instituição de um tal imposto é susceptível
de entravar o exercício das actividades dos operadores activos no âmbito da transmissão por satélite,
ao impor à recepção de emissões de tais operadores um encargo que não existe quanto às emissões
difundidas pelos distribuidores de cabo nacionais.”
Assim, concluiu o Acórdão que vimos seguindo “que o imposto sobre as antenas parabólicas
instituído pelo regulamento dificulta mais as actividades dos operadores activos no âmbito da radiodifusão ou da transmissão televisiva estabelecidos noutros Estados-Membros que não a Bélgica, ao
passo que assegura uma vantagem especial no mercado interno belga e às actividades de radiodifusão
e de teledistribuição internas deste Estado”.
Resulta do exposto, que o referido imposto foi considerado contrário ao art. 49º do TFUE por
acabar por estabelecer uma discriminação entre o exercício da actividade dos operadores activos no
âmbito da transmissão por satélite e os operadores de cabo nacionais, assegurando uma vantagem
especial ao mercado interno belga e às actividades de radiodifusão e de teledistribuição internas, em
detrimento dos operadores estabelecidos nos outros Estados-Membros.
E de acordo com a jurisprudência do TJ, o art. 49º do TFUE “exige não só a eliminação de toda
e qualquer discriminação contra o prestador de serviços estabelecido num outro Estado-Membro em
razão da nacionalidade, mas também a supressão de toda e qualquer restrição, ainda que indistintamente
aplicada a prestadores nacionais e de outros Estados-Membros, quando seja susceptível de impedir ou
entravar mais as actividades do prestador estabelecido noutro Estado-Membro, onde preste legalmente
serviços análogos” (cfr. Acórdãos: de 25 de Julho de 1991, Sager, C-76/90; e de 9 de Agosto de 1994,
Vander Elst, C-43/93).
Ora, no caso dos autos, a recorrida não alega a existência de semelhante discriminação veiculada
pela liquidação das taxas de publicidade, nem se vislumbra que a mesma possa existir desde logo porque
a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços públicos, ou dele visíveis, não
constitui, como ficou dito, dimensão necessária ao exercício da actividade da recorrida ou de qualquer
outra prestação de serviço.
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Mas ainda que assim se entendesse, a verdade é que qualquer prestador de serviços tem plena
liberdade para aceder a todas as formas de comunicação, consagradas no Código da Publicidade, para
de forma directa ou indirecta, promover, com vista à sua comercialização, quaisquer bens ou serviços
(art. 3º do Código da Publicidade).
Estamos, por conseguinte, a falar apenas de uma forma de publicidade, que não tem nenhum vínculo de necessidade ou de obrigatoriedade com o exercício de uma dada actividade, podendo qualquer
prestador de serviços que ache as taxas de publicidade onerosas facilmente abdicar deste meio por
existirem nos tempos que correm outros até eventualmente mais eficazes.
Em face do exposto, não podemos deixar de concluir que inexiste qualquer questão susceptível
de ser colocada perante o TJ, porque, como se demonstrou, a aplicabilidade dos normativos indicados
pela recorrente (arts. 49º e 50º, n.º 2, do TFUE) não se encontra sequer em causa, não se verificando,
assim, os pressupostos da existência de questão relevante que seja necessário submeter ao TJ para
decisão do presente recurso.
Nas palavras de JÓNATAS MACHADO (21), “em princípio o TJUE só se pronuncia sobre questões
relevantes para a decisão do caso concreto, estando afastada qualquer apreciação abstracta de questões
teóricas, hipotéticas ou impertinentes….”.
Deve, desta forma, ser rejeitado o pedido de reenvio prejudicial por falta da verificação dos respectivos pressupostos.
2.4. Quanto à alegada violação do princípio da equivalência jurídica
Apesar da sentença recorrida ter aplicado ao caso sub judice a jurisprudência do Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 177/2010 que concluiu, invertendo jurisprudência anterior, que a taxa de
publicidade em causa configura uma verdadeira taxa e não um imposto, vem a recorrente reiterar que
a cobrança da taxa de publicidade é ilegal por não assentar na utilização de qualquer bem público ou
semi-público, assim resultando violado o princípio da equivalência jurídica, com base no decidido no
Acórdão do STA, de 2/6/2010, proc 33/2010.
Ora, acontece que, tal como se pronunciou a Mmª Juíza “a quo”, embora a jurisprudência deste
Supremo Tribunal se tenha dividido quanto à questão, a verdade é que veio predominantemente a afirmar-se no sentido do mencionado Acórdão do Tribunal, acolhendo o entendimento sobre a qualificação como
taxa da receita liquidada ao abrigo das normas em causa, nomeadamente e entre outros, nos Acórdãos
de 12/1/2011, de 19/1/2011, 6/4/2011, de 25/1/2011 e de 12/10/2011, nos processos nºs 752/10, 33/10,
119/11, 93/11 e 306/11, respectivamente.
Retoma-se, assim, a jurisprudência vazada no voto de vencido do Conselheiro Benjamim Rodrigues
no Acórdão do Tribunal Constitucional 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 dada 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”.
No mesmo sentido, pode ler-se, no Acórdão do Tribunal Constitucional, que tendo “o artigo 4.º,
n.º 1, da Lei Geral Tributária vindo explicitar 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 (22).
“(…).
“A emissão da licença, o mesmo é dizer, o levantamento do obstáculo jurídico (que já vimos
não ser arbitrário) dá origem a uma relação com o obrigado tributário distinta da que intercede com
a generalidade dos administrados, no quadro da qual a entidade emitente assume uma particular obrigação — a duradoura obrigação de suportar (pati) uma actividade que, embora respeitando aqueles
deveres, interfere permanentemente com a conformação de um bem público. Com o licenciamento,
alteram-se as posições jurídicas recíprocas de administração e administrado, ficando aquela onerada,
enquanto a situação persistir, com uma obrigação até aí inexistente. Inversamente, o anunciante
ganha título para uma activa e particular fruição, em termos comunicacionais, do espaço ambiental
necessária à realização da utilidade individual procurada, a qual não se confunde com o gozo passivo
desse espaço, ao alcance da generalidade dos cidadãos (cfr., todavia, o Acórdão n.º 437/2003). Em
exclusivo proveito próprio, um sujeito privado — o anunciante — introduz, através da actividade
publicitária, mudanças qualitativas na percepção e no gozo do espaço público por parte de todos os
que nele se movem, “moldando-o”, em função do seu interesse. A constituição da obrigação passiva
de se conformar com essa influência modeladora é justamente a contrapartida específica que dá causa
ao pagamento da taxa, estruturando, em termos bilaterais, a relação estabelecida com o obrigado
tributário”.
Não havendo motivos para nos afastarmos quer da jurisprudência do Tribunal Constitucional
mencionada quer da orientação maioritária deste Supremo Tribunal, concluímos que é de improceder
a argumentação da recorrente confirmando-se a sentença recorrida.
Em face do exposto, deve, assim, negar-se provimento ao recurso e manter-se a sentença recorrida.
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III- DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 21 de Novembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Lino
Ribeiro.
(1) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
e07cae576ce5294580257ac5003d2bb1?OpenDocument.
(2) Realce-se que o início de vigência destes diplomas é muito posterior à data a que respeitam as liquidações em causa.
(3) Neste sentido, cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, Tratado de Lisboa, Almedina, Coimbra, 2012, anotação e
comentário ao art. 267º, p. 963, e JÓNATAS MACHADO, Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 580.
Ver jurisprudência do TJ citada nas mencionadas obras.
(4) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, proc n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de
1/6/2005, proc n.º 028/05.
(5) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95; de 4 de Junho de
2002, Lyckeskog, C-99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C-495/03.
(6) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros,
C-283/81.
(7) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(8) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577.
(9) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 30/11/2011, proc. n.º 284/11; de 16/11/2011, proc. n.º 636/11; de 2/11/2011, proc.
n.º 193/11.
(10) Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, Anotação ao Tratado de Lisboa, cit., anotação ao art. 49º do TFUE, pp. 318/19.
(11) Cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 319.
(12) Cfr. ob. cit., p. 324.
(13) Tendo em conta a jurisprudência do TJ estabelecimento é a instalação de um centro permanente de actividade comercial ou profissional por nacionais (pessoas singulares ou colectivas) de um EM, no território de outro EM, quer através de
transferência integral de actividade, quer através de constituição de agências, sucursais ou filiais, com o objectivo de aceder ao
exercício ou de exercer actividades, de forma autónoma e com fim lucrativo” (cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 318.)
(14) Cfr. JÓNATAS E.M.MACHADO, ob cit., p. 324.
(15) ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., anotação ao art. 49º do TFUE, pp. 319-320.
(16) Sobre as diferentes densificações do direito ao estabelecimento, cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, Princípios do
Direito Fiscal Internacional, Almedina, Coimbra, 2010, p. 256.
(17) Em hipóteses de difícil distinção, são três os critérios adiantados pela doutrina para permitir a identificação da liberdade
de estabelecimento em face da liberdade de prestação de serviços: a instalação permanente e estável; a duração indeterminada
do exercício da actividade; o centro da actividade desenvolvida (cfr. ALEXANDRE MOTA PINTO, ob. cit., p. 318).
(18) Cfr. PAULA ROSADO PEREIRA, ob. cit., p. 256.
(19) Sublinhado nosso.
(20) Neste sentido, cfr. JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA, “A propósito dos efeitos das directivas na ordem jurídica dos
Estados-membros”, Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 30, 2001, pp. 10/11, onde o Autor comenta a jurisprudência pertinente do TJ sobre os requisitos exigidos para as directivas produzirem efeito directo, em especial o que decorre da existência
de uma obrigação incondicional e suficientemente precisa em benefício dos particulares.
(21) Cfr. ob. cit., p. 581.
(22) De igual modo, a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro (alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e
pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro), que aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, consagra, no artigo 3.º,
idêntica categorização.

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Processo n.º 399/12-30.
Recorrente: Massa Insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Por acórdão proferido a fls. 97 a 101 dos autos, esta Secção do STA julgou o recurso jurisdicional
interposto por Massa Insolvente de Jorge Rodrigues dos Santos e Maria Helena Ferreira dos Santos
da decisão do TAF de Viseu que, em sede liminar, determinara a extinção da instância de impugnação
judicial deduzida contra a execução fiscal n.º 27042009011008161 por julgar verificada a excepção
dilatória de litispendência.
Nesse acórdão, foi considerado que assistia razão à Recorrente «quando defende que não se verifica
a excepção dilatória de listispendência», mas foi julgado que, apesar disso, se impunha, ainda nessa
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fase liminar, proceder ao indeferimento da petição de impugnação judicial «por ocorrer a excepção
dilatória de erro na forma de processo insusceptível de convolação na forma de processo adequada,
isto é, a insusceptibilidade de convolação em processo de oposição à execução fiscal.». Nesse contexto,
foi acordado «conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e indeferir liminarmente
a petição de impugnação por erro na forma de processo insusceptível de convolação.»
Notificada que foi a Recorrente do acórdão, veio pedir a sua rectificação por erro de escrita na
parte decisória e a sua reforma quanto a custas, invocando o seguinte:
«Salvo o devido respeito, existe mero e involuntário “lapsus calami” na parte final do douto ac.,
designadamente na parte do decisório.
Na verdade, e como a decisão final recai sobre a procedência do recurso da ora requerente, deverá
ser rectificada a parte que escreve “e indeferir liminarmente a petição de impugnação por erro na forma
de processo insusceptível de convolação”;
Devendo passar a ler-se “em indeferir liminarmente a petição de impugnação por erro na forma de
processo insusceptível de convolação”, pois, assim se tenha compreendido correctamente o decidido,
será assim que a frase se afigura inteligível de acordo com o sentido da decisão - sendo certo que no
caso não se tratará de um preciosismo, uma vez que se trata do sentido oposto ou inverso.
Como também se afigura ter emergido o mesmo erro no que toca à decisão quanto a custas que à
presente data e de acordo com o sentido da decisão deverá ser a de isentar a recorrente de custas sobre
o processado até agora efectuado - o que igualmente se requer.»
Notificada a Fazenda Pública para se pronunciar sobre o requerido, nada disse.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério emitiu parecer no sentido de que a pretensão da
requerente devia ser indeferida, por falta de fundamento, dado que «(…) o Tribunal expressou correctamente o que decidiu, a saber, julgou o recurso jurisdicional procedente, revogou a sentença
recorrida e indeferiu liminarmente a PI de impugnação por erro na forma de processo insusceptível
de convolação. Do mesmo modo, em função do decidido, correctamente exteriorizado, nos termos do
estatuindo no artigo 446º do CPC, condenou a recorrente nas custas da acção em 1ª instância, uma
vez que a PI foi liminarmente indeferida, mas já não neste STA, uma vez obteve ganho de causa no
recurso jurisdicional interposto.».
Com dispensa dos vistos legais, dada a simplicidade da questão colocada, cumpre decidir em
conferência, tendo em conta que os institutos da rectificação e da reforma da sentença, contemplados
nos arts.º 667º e 669.º do CPC, são aplicáveis ao questionado acórdão por força do preceituado no
art. 716º (este aplicável ex vi do disposto no art.º 732.º, ambos do CPC).
Quanto ao pedido de rectificação por erro de escrita
Preceitua o artigo 667.º, n.º 1, do CPC, que «Se a sentença omitir a nome das partes, for omissa
quanto a custas, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra
omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples despacho, a requerimento de qualquer
das partes ou por iniciativa do juiz».
O erro a que se refere o preceito diz respeito à expressão da vontade do julgador e, consequentemente, 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, isto é, quando a vontade declarada diverge da
vontade real. Pelo que se torna necessário, para que se verifique o erro material ou de escrita, que do
próprio conteúdo da decisão ou dos termos que a precederam se depreenda claramente que se escreveu
algo manifestamente diferente do que se queria escrever.
A parte decisória do acórdão em questão tem o seguinte teor: «Termos em que, face ao exposto,
acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e indeferir liminarmente a petição de
impugnação por erro na forma de processo insusceptível de convolação. Custas pela recorrente em
1ª instância e sem prejuízo do concedido apoio judiciário».
Tal decisão, nos termos em que se encontra redigida, é a que decorre das premissas que a precederam
e que a justificam, constituindo a consequência lógica dos fundamentos de facto e de direito que a suportam.
Com efeito, nesse acórdão julgou-se que assistia razão à recorrente ao defender que não se verificava a excepção de listispendência que havia conduzido, em sede liminar, à prolação da decisão
recorrida, mas que, apesar disso, se impunha manter uma decisão liminar de indeferimento da petição
de impugnação por ocorrer uma outra excepção dilatória, de erro na forma de processo insusceptível
de convolação na forma de processo adequada. E foi nesse contexto que foi acordado conceder provimento ao recurso (por assistir razão à recorrente), revogar a decisão recorrida (que era de extinção da
instância por litispendência) e decidido, em substituição, indeferir liminarmente a petição por força do
erro na forma de processo insusceptível de convolação.
Razão por que não se verifica o alegado erro material no aresto proferido.
Quanto ao pedido de reforma quanto a custas.
Por força do disposto no art. 669º, n.º 1, alínea b) do CPC, qualquer das partes pode requerer no
tribunal que proferiu a sentença a sua reforma quanto a custas.
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Na óptica da requerente, terá ocorrido «erro no que toca à decisão quanto a custas que à presente data e de acordo com o sentido da decisão deverá ser a de isentar a recorrente de custas sobre
o processado até agora efectuado.».
Todavia, a decisão de condenação da parte Impugnante nas custas da acção em 1ª instância não
padece de qualquer erro, pois em função do acordado nesse aresto – e correctamente exteriorizado
como se viu – e em face do estatuído no art. 446º do CPC, havia que condená-la nas custas da acção
em 1ª instância perante a decisão, proferida pelo tribunal “ad quem” em substituição do tribunal “a
quo”, de indeferir liminarmente a petição de impugnação judicial, embora já não nas custas do recurso
jurisdicional uma vez obteve ganho de causa neste recurso.
Nestes termos, e com os fundamentos expostos, acorda-se em desatender o pedido de rectificação
e de reforma do acórdão.
Custas pela Recorrente, com taxa de justiça de 2 UC.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino
Ribeiro.

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Reforma de acórdão.
Sumário:
I — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, alíneas a) e b),
e 716.º do CPC, é 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 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 — Pode a requerente não concordar com a decisão tomada, considerando até haver
erro de julgamento nessa matéria; porém, para esse efeito, não é adequado o
pedido de reforma do acórdão.
Processo n.º 740/12-30.
Recorrente: Rui Miguel Pires Teixeira.
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 Fazenda Pública, recorrida nos presentes autos, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 669.º
n.º 2, alínea a) e b) e 716 n.º 1 e 2 do Código de Processo Civil, deduzir pedido de reforma do Acórdão deste Supremo Tribunal de 11 de Julho de 2012, proferido nos presentes autos (a fls. 306 a 316),
porquanto entende que o douto Acórdão, ao fazer o cômputo de todo o tempo decorrido, para aferir
da ocorrência ou não da prescrição (…), faz uma errada apreciação dos factos provados nos autos,
pois ao contrário do entendimento manifestado no douto Acórdão, a execução fiscal ficou suspensa
por efeito da penhora efectuada conforme n.º 8 dos factos provados e (…) torna-se evidente que,
teria de ser levado em conta, o facto de existirem três penhoras realizadas e provadas nos autos,
pelo que imputa ao Acórdão recorrido uma errada interpretação dos factos provados que implicam
necessariamente uma decisão diversa da proferida ao que acresce que nos termos do artigo 669.º
n.º 2 b) do CPC, é lícito pedir a reforma da sentença quando: constem do processo documentos ou
quaisquer elementos que só por si impliquem necessariamente decisão diversa da proferida, donde
face aos elementos que constam do processo, o douto Acórdão cuja reforma se requer (…) fez uma
incorrecta qualificação jurídica dos factos, não atendendo, por lapso manifesto, a que tendo em
conta a realização das penhoras, nunca poderia ter decidido pela prescrição da dívida exequenda
(cfr. fls 330 a 333 dos autos).
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2 – Respondeu o recorrente, nos termos de fls. 345 a 355, defendendo o indeferimento liminar
do pedido, por intempestividade, ou, assim não se entendendo, o seu indeferimento, atenta a falta de
fundamento quer de facto, quer de Direito, do pedido de reforma.
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
- Fundamentação –
3 – A procedência do pedido de reforma do Acórdão pressupõe, nos termos legais, que, por
manifesto lapso do juiz, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou que constem do processo documentos ou outros meios de prova plena
que, só por si, impliquem decisão diversa da proferida (cfr. o n.º 2 do artigo 669.º do Código de
Processo Civil, aplicável à reforma de acórdão ex vi do disposto no artigo 716.º do Código de
Processo Civil).
Se bem entendemos a sua alegação, pretende a recorrida, ora requerente, que no acórdão cuja
reforma requer foi cometido erro na apreciação dos factos provados, concretamente em relação ao
n.º 8 do probatório fixado, pois que ao contrário do entendimento manifestado no douto Acórdão, a
execução fiscal ficou suspensa por efeito da penhora efectuada conforme n.º 8 dos factos provados e
teria de ser levado em conta, o facto de existirem três penhoras realizadas e provadas nos autos que
implicam necessariamente uma decisão diversa da proferida, in casu de que se não se encontraria
prescrita a dívida reclamada, ao contrário do decidido.
Não se alcança, porém, em que lapso manifesto poderão ter incorrido os juízes no Acórdão cuja
reforma se requer, pois que não resulta não do n.º 8 do probatório fixado ou de documento integrante
dos autos que a execução fiscal ficou suspensa em virtude das penhoras cujo mandado foi extraído e
que, de acordo com o probatório, foram realizadas em 12/12/2006, sendo, aliás duvidoso que tal tenha
sucedido em face da notificação do reclamante para prestar garantia efectuada em 22/9/2008 (cfr. o
n.º 9 do probatório fixado), ao que acresce que, por si mesma, a realização de penhoras não constituía
facto interruptivo ou suspensivo da prescrição, podendo relevar apenas, em abstracto e no caso dos
autos, para determinar se o processo executivo esteve ou não parado por mais de um ano por facto não
imputável ao contribuinte. Ora, no caso dos autos, como se consignou no Acórdão cuja reforma se requer, o ano de paragem por facto não imputável ao contribuinte completou-se ainda antes da extracção
do mandado de penhora realizado em 12/12/2006, e foi esse facto que fez com que a interrupção da
prescrição determinada pela citação do executado se “desgraduasse” em mera “suspensão” do referido
prazo e que determinou que, como decidido, a dívida viesse a prescrever.
Pode a requerente não se conformar com a prescrição da dívida, o que bem se compreende atentas
as circunstâncias do caso, mas não pode pretender que através do pedido de reforma se julgue de novo
a questão e em sentido que o Direito não parece, segundo julgamos, consentir.
Daí que a pretensão da recorrida, ora requerente, de reforma do acórdão, não possa proceder.
– Decisão –
4 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o pedido de reforma do acórdão.
Custas pela requerente Fazenda Pública, fixando-se a taxa de justiça em 1 (uma) UC.
Neto.

Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Recurso jurisdicional de revista. Artigo 150.º do CPTA. Pressupostos de admissibilidade. Jurisprudência consolidada.
Sumário:
I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absolutamente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou.
II — Destina-se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de
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.
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III — A suscitada questão da fundamentação dos actos de avaliação de imóveis com
base na aplicação dos coeficientes de avaliação fixados em portaria do Ministério
das Finanças não se apresenta agora, depois de repetidamente apreciada e uniformemente decidida pelos nossos Tribunais Superiores no sentido acolhido pela
sindicada decisão, merecedora de reapreciação em sede de revista excepcional,
uma vez que a melhor aplicação do direito está já jurisprudencialmente definida,
por jurisprudência consolidada.
Processo n.º 1013/12-30.
Recorrente: TVARIOS — Investimentos Imobiliários, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.
TVARIOS – Investimentos Imobiliários, Lda., inconformada agora com o acórdão do Tribunal
Administrativo Central Sul que, concedendo provimento ao recurso jurisdicional oportunamente interposto pela Fazenda Pública da sentença do TT de Loulé, revogou esta e julgou antes improcedente
a impugnação judicial que deduzira contra actos de determinação de valor patrimonial de imóveis
(2ª avaliação), veio aos presentes autos requerer revista excepcional, nos termos do disposto no art.º 150º
do CPTA – cfr. requerimento e alegações juntas a fls. 372 a 381 -.
Mediante invocação de jurisprudência desta formação da Secção do Contencioso Tributário,
abstractamente aplicável, sustenta, em síntese e fundamentalmente, que, in casu, se verificam os requisitos legais de admissibilidade do presente recurso de revista uma vez que “… as questões que ora
se submetem a esse Venerando Tribunal, são de importância fundamental, bem como, a admissão do
presente recurso se afigura necessária para a melhor aplicação do direito.”,
Para eventual reapreciação das questões que “… radicam em aferir se o acto avaliativo de prédio
urbano que omita a informação sobre as razões que conduziram à fixação de um coeficiente de localização e não outro, se encontra devidamente fundamentado.”
Uma vez que, sustenta ainda, “Se o zonamento com base no qual foram aplicados os coeficientes
de localização determinados, foi criado sem observância do procedimento legalmente prescrito, sendo
ilegal e ineficaz.”.
Para intentar demonstrar a admissibilidade do presente recurso de revista, alega mais
Que “... a solução jurídica do caso não resulta evidente, pelo contrário, depende de operações
lógicas e jurídicas que se afiguram complexas.”,
Que “… as questões em causa ultrapassam os limites do caso concreto, sendo susceptíveis de se
repetir... num número indeterminado de casos futuros,”
E que, por isso mesmo, “... as questões em causa, revestem importância fundamental, resultando
a admissão do presente recurso claramente necessária para uma melhor aplicação do direito,...”.
A ora Requerida Administração Tributária nada disse.
E o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu
depois pronúncia no sentido da não admissão do requerido recurso de revista excepcional por, em seu
esclarecido entender, as questões enunciadas, atinentes à fundamentação (ou falta dela) do CL, do VPT
ser alegadamente superior ao valor do mercado e da alegada violação dos princípios da igualdade
fiscal e capacidade contributiva terem já sido afrontadas e uniformemente decididas por este Supremo
Tribunal, em inúmeros acórdãos que convenientemente identifica, no sentido acolhido pelo acórdão
recorrido.
Este Ilustre Magistrado invoca, acolhe e transcreve até, em abono da proposta não admissão da
requerida revista excepcional, acórdão tirado já por esta especial formação – cfr. art.º 150º n.º 5 do
CPTA – relativamente às mesmas questões jurídicas subjacentes e emergentes, aliás, de quadro factual
em tudo idêntico ao aqui fixado – cfr. acórdão de 30 de Maio de 2012, Processo n.º 0182/12 -.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Vejamos agora, como cumpre - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA -, se, in casu, se verificam ou não os
pressupostos de admissibilidade.
A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente,
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito.”, vem acentuando repetida,
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,
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Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,
Quer dizer, 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 a melhor aplicação do direito.
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem
doutrinando e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando
a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações
exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de
compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.
Já no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do
direito a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há-de resultar da capacidade
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente
quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma
questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,
Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….
(Neste sentido, os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012,
processo n.º 182/12, desta Secção de Contencioso Tributário).
Ora, como vem de relatar-se e o Ex.mo Magistrado do Ministério Público proficientemente evidenciou, as questões invocadas para fundamentar a requerida revista excepcional, vêm conhecendo
agora decisões constantes e uniformes da Secção e do Pleno da Secção de Contencioso Tributário no
sentido acolhido pelo questionado acórdão do TCASul.
Com efeito e tal como se afirmou em recente acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário, do passado dia 21.11.2012, processo n.º 747/11-50,
“São disso inequívoca manifestação o sentido decisório dos acórdãos proferidos nos processos n.º 382/11, de 22.06.2011, n.º 278/12, em 16.05.2012, n.º 327/12, de 14.06.2012, n.º 146/12, de
27.06.12, n.º 690/11, de 05.07.2012, e n.º 973/11, de 12.09.2012, todos tirados por unanimidade dos
seus julgadores,
Podendo assim afirmar-se agora, como já se acentuava no último aresto ora invocado, “... que sobre
esta questão, repetida em diversos processos impugnatórios de actos de avaliação predial segundo
as normas do CIMI, já se firmou jurisprudência consolidada no sentido de que “deve considerar-se
suficientemente fundamentado o acto de fixação do valor patrimonial tributário quando as fichas e o
termo de avaliação contém a individualização do prédio avaliado, a sua identificação geográfica no
respectivo concelho e freguesia, a indicação da percentagem e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir compreender o percurso cognoscitivo
e valorativo seguido pelos peritos avaliadores”. (sublinhado nosso).
E assim porque, como já se doutrinava no acórdão do Pleno da Secção de 02.05.2012, processo
n.º 307/11,
IV – No acto de avaliação para fixação do valor patrimonial tributário de prédio urbano não há
qualquer hipótese de escolha ou de eleição subjectiva do zonamento e do coeficiente de localização
a aplicar pelos peritos, já que esses elementos resultam da aplicação do CIMI e das Portarias do
Ministro das Finanças que aprovaram o zonamento e os coeficientes de localização propostos pela
CNAPU, constituindo estas Portarias actos ministeriais de natureza regulamentar que os avaliadores
são obrigados a aplicar.
V – A fundamentação do acto de avaliação que a lei exige no artigo 77º da LGT reporta-se à
explicitação dos critérios e factores adoptados pelos peritos avaliadores e às operações de apuramento
do valor patrimonial tributário que levaram a cabo, e nunca à explicitação das razões que terão conduzido à emissão de um regulamento ministerial com determinado conteúdo.
...
VII – Localizando-se o vício de falta de fundamentação na Portaria aplicada, há que recordar
que os actos normativos não têm de facultar aos cidadãos os elementos necessários à percepção da
motivação que determinou o conteúdo concreto da norma, nem proporcionar-lhe a reconstituição do
itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela entidade emissora, bastando-lhe a explicitação
expressa da lei que visa regulamentar ou da lei que defina a competência subjectiva e objectiva para a
sua emissão (art.º 112º n.º 7 da CRP), por forma a que os interessados possam controlar a conformação
regulamentar som a lei habilitante.
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VIII – Os actos regulamentares, praticados no exercício da actividade administrativa genericamente regulada pelos artigos 114º a 119º do CPA, e, no caso concreto, em execução do dever imposto à
Administração pelo n.º 1 do artigo 13º do Dec.Lei n.º 287/2003, de 12.11, e dos n.º 1 e 3 do artigo 62º
do CIMI, não estão, pois, sujeitos ao dever de fundamentação nos termos definidos pelo artigo 77º da
LGT e pelo artigo 124º do CPA. (do respectivo sumário).
E, em data posterior, no passado dia 27.06.2012, em acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário no processo n.º 146/12, afrontando e decidindo questão em tudo idêntica à suscitada
nos presentes autos, decidiu-se talqualmente, como aliás emerge do sumário respectivo que, por bem
elucidativo, aqui se deixa reproduzido nos segmentos interessantes:
“… 2.1. O coeficiente de localização previsto no art.º 42º do CIMI é um valor aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se tem em consideração,
nomeadamente, as características referidas no n.º 3 desse normativo legal.
2.2. O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município, bem como as percentagens a que se refere o n.º 2 do art.
º 45º do CIMI) são, igualmente, aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da
CNAPU.
2.3. Tratando-se de parâmetros legais fixados e previstos na lei (determinados de acordo com os
critérios constantes dos n.º 2 e 3 do art.º 45º e n.º 3 do art.º 42º, ambos do CIMI, e fixados anualmente
por Portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da CNAPU (arts. 60º, n.º 1, alínea d) e n.º 3,
do CIMI)), a fundamentação exigível para aplicação destes valores apenas se pode circunscrever à
identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, à especificação dos
coeficientes de localização e dos restantes valores referidos e à invocação do quadro legal que lhes
é aplicável. … “
Assim, para o efeito jurídico - processual que cumpre – apreciação preliminar sumária de admissibilidade do presente recurso de revista excepcional –, importa antes concluir que as questões invocadas
para justificar a requerida revista excepcional, apesar de, abstractamente consideradas, poderem ser
porventura susceptíveis de ser qualificadas como “de elevada relevância e complexidade” jurídicas
susceptíveis de “suscitar dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.”, mostram-se agora já reiteradamente afrontadas e decididas pela jurisprudência consolidada dos nossos mais Altos Tribunais no
sentido propugnado e acolhido pela sindicada decisão judicial, circunstância que, por si só, demanda
a não admissão do presente recurso de revista.
Com efeito e como decorre do que dito fica, não se verifica agora, bem manifestamente, qualquer “... divisão de correntes jurisprudenciais...” susceptível de gerar “... incerteza e instabilidade na
resolução (destes) litígios.”.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em
considerar não verificados os pressupostos legais de admissibilidade do presente recurso (artigo 150º
do CPTA) e, em consequência, acordam em não admitir a revista.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente
Torrão.

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Reversão. Insolvência do originário devedor. Artº. 180.º,
n.º5, do CPPT.
Sumário:
I — Cessado o processo de insolvência, pode prosseguir contra o insolvente uma
execução fiscal por crédito vencido posteriormente à declaração de insolvência,
ainda que, de acordo com a restrição prevista no n.º 5 do art. 180.º do CPPT,
apenas relativamente a bens adquiridos após essa declaração e sem prejuízo das
obrigações contraídas pela Fazenda Pública no âmbito do processo de insolvência
e da prescrição.
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II — Se a Fazenda Pública não tiver logrado o pagamento dos seus créditos exequendos
provenientes de dívidas tributárias pela massa insolvente da sociedade originária
devedora, a lei admite a prossecução da execução fiscal em ordem a conseguir
esse pagamento pelo património dos responsáveis subsidiários (cf. art. 24.º da
LGT), ao abrigo do disposto nos arts. 180.º, n.º 4 e 153.º, n.º 2, do CPPT.
III — Nesse caso, não faz sentido invocar a restrição do n.º 5 do art. 180.º do CPPT
relativamente ao responsável subsidiário (relativamente ao qual inexiste qualquer
declaração de insolvência).
Processo n.º 1020/12-30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Lúcio Ramalho Dias Lomba.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Lúcio Ramalho Dias Lomba (adiante Executado por reversão, Oponente ou Recorrido) deduziu
oposição à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade, reverteu contra ele por o Serviço de
Finanças da Trofa o ter considerado responsável subsidiário pelas dívidas exequendas, provenientes
de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas e Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Invocando a alínea b) do art. 204.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), o Oponente pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (1) a extinção da
execução fiscal quanto a ele, com os seguintes fundamentos:
(i) a insuficiente fundamentação do despacho de reversão;
(ii) a impossibilidade de ser responsabilizado pelas dívidas exequendas,
• quer pelo não exercício de facto da gerência, pois, embora tenha sido designado como administrador da sociedade originária devedora no período de 12 de Novembro de 2007 a 4 de Junho de 2008,
nunca aí exerceu as respectivas funções,
• quer por falta de culpa pela eventual inexistência ou insuficiência do património da sociedade
originária devedora para responder por aquelas dívidas.
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou a oposição procedente e extinta
a execução fiscal quanto ao Oponente.
Isto, em síntese, porque, conhecendo da questão suscitada pelo Representante do Ministério Público
junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel e considerando que os créditos exequendos se
venceram em data anterior à da declaração de insolvência da sociedade originária devedora, entendeu
que da conjugação do disposto no art. 180.º, n.ºs 1 e 5, do CPPT, com o art. 88.º, n.º 1, do Código da
Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), resulta a impossibilidade da execução fiscal prosseguir contra o Oponente, a menos que a Administração tributária (AT) tivesse demonstrado que este
adquirira novos bens após a declaração de insolvência, demonstração que não foi feita.
1.3 A Fazenda Pública recorreu dessa sentença para este Supremo Tribunal Administrativo (2) e
o recurso foi admitido, para subir de imediato, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo.
1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida em 23.04.2010 pelo Douto Tribunal
a quo, que reputou de ilegal o prosseguimento do PEF por violação do disposto no art. 180.º, n.º 5, do
CPPT, que a Mma. Juíza [do Tribunal] a quo entendeu constituir fundamento para extinção do PEF
contra o revertido ora oponente.
B. Da conjugação dos n.ºs 1, 2 e 5 do art. 180.º do CPPT com o disposto no art. 88.º, n.º 1, do
Código da Insolvência e de Recuperação de Empresa e de Falência (CIRE), a douta sentença recorrida,
sempre com o muito respeito devido, e sem prejuízo de melhor opinião, faz uma errada subsunção dos
factos aos normativos aplicáveis, em especial interpretando erroneamente o n.º 5 do art. 180.º do CPPT.
C. O processo de insolvência (art. 1.º do CIRE) é um processo de execução universal, tendo por
finalidade a liquidação do património de um devedor insolvente e a repartição do produto obtido
pelos seus credores, para todos eles serem pagos pelo produto da massa insolvente, em condições de
igualdade e proporcionalidade.
D. O art. 88.º, n.º 1, 1.ª parte, do CIRE, estabelece, em consonância, que a declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas ou providências requeridas pelos
credores da insolvência que atinjam os bens integrantes da massa insolvente e obsta à instauração ou
ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos credores da insolvência.
E. Daí que, ainda em consonância, o art. 180.º, n.º 1, do CPPT estabeleça também que, proferido
o despacho declarando a insolvência daquele que é executado, serão sustados os processos de execução
fiscal que se encontrem pendentes, impondo o n.º 2 desse mesmo artigo a avocação de todos os processos
de execução fiscal pendentes para apensação ao processo de insolvência, no qual, enquanto execução
universal, o Ministério Público reclamará o pagamento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos.
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F. Se, todavia, a Fazenda Pública não tiver logrado o pagamento dos seus créditos exequendos
que pela massa insolvente da sociedade devedora devessem ter sido satisfeitos, por insuficiência desta,
como foi o caso, a lei admite a devolução dos processos de execução fiscal avocados para prossecução
da execução fiscal em ordem a conseguir esse pagamento, designadamente contra os responsáveis subsidiários, ao abrigo do disposto no art. 180.º, n.º 3, da LGT e do art. 153.º, n.º 2, alínea b), do CPPT.
G. A exigência colocada pelo n.º 5 do art. 180.º do CPPT, de restrição do prosseguimento da
execução fiscal ao caso de ulterior aquisição de bens por parte da empresa, falido ou responsável
subsidiários só tem lugar se estes entes fossem já executados em processo de execução fiscal e, na
pendência deste, tiver sido proferido despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação
da empresa ou declarada a falência ou insolvência dos mesmos,
H. O sentido do n.º 5 do art. 180.º do CPPT é, assim, de que o processo de execução fiscal sustado
e avocado pelo processo de insolvência, entretanto devolvido nos termos do n.º 4 do mesmo preceito,
só pode prosseguir os seus termos se, depois de devolvido, o órgão de execução fiscal constatar que a
empresa (no caso de a executada originária tiver sido objecto de processo de recuperação), o falido
(no caso do processo de falência/insolvência tiver sido promovido contra executado originário ou
revertido entretanto declarado falido/insolvente) ou o responsável subsidiário (contra o qual tenha
sido declarada a falência ou insolvência e depois disso efectivada a responsabilidade subsidiária por
reversão do processo de execução fiscal), tiverem adquirido bens depois da decisão judicial de recuperação ou de declaração de falência ou insolvência dos mesmos.
I. A condição posta pelo n.º 5 do art. 180.º do CPPT só tem razão de ser se a empresa, falido ou
responsável subsidiário nele mencionados forem o executado ao tempo e em relação ao qual o despacho
judicial de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou de declaração de falência ou insolvência determina a sustação da execução e remessa ao tribunal judicial competente para apensação
ao processo de recuperação ou de falência, nos termos do art. 180.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT.
J. Só assim se compreende que a cobrança coerciva do que ainda se mostre em dívida à Fazenda Pública fique restrita a bens ulteriormente adquiridos por esses entes, em respeito à intangibilidade do acervo
de bens e de direitos da massa falida/insolvente e ao princípio da universalidade da instância falimentar.
K. É que, nessa condição, não se tratando de bens integrantes da massa falida/insolvente, a execução fiscal poderá prosseguir em relação ao insolvente sobre bens não apreendidos naquele processo de
falência/insolvência ou recuperação, não saindo prejudicada a aludida finalidade universal do processo
em relação ao insolvente nem a intangibilidade do acervo de bens e de direitos da massa insolvente.
L. Analisando em especial a prossecução da execução em relação a responsáveis subsidiários,
só se já efectivada essa responsabilidade, tendo passado a figurar como executados, e devolvidos
os processos avocados na sequência de despacho de prosseguimento de recuperação de empresa
ou declaração de falência destes responsáveis executados, é que se mostra necessário verificar que
a execução prossiga quanto a estes em relação a bens adquiridos após a declaração de falência ou
prosseguimento da recuperação.
M. Não sendo o responsável executado por reversão o demandado nos processos de recuperação
de empresa ou de falência/insolvência que determinaram a sustação e a avocação das execuções fiscais,
N. e não sendo, por isso, em relação a ele que cabe suscitar questões atinentes à condição para
o andamento da execução fiscal posterior ao encerramento da falência, em respeito da universalidade
da instância falimentar,
O. a execução fiscal pode ter andamento contra o responsável, pois a falta de bens penhoráveis
quanto à executada originária entretanto constatada, neste caso, é precisamente o único pressuposto
patrimonial da reversão da execução contra o responsável.
P. Só se antevê a possibilidade de restrição de cobrança coerciva quanto a responsáveis subsidiários
no caso de, após a reversão, o responsável subsidiário executado tiver sido declarado insolvente, circunstância em que valeriam as regras dos n.º s 1 e 2 do art. 180.º do CPPT, devendo as execuções fiscais
ser remetidas ao tribunal da insolvência, aí seguindo os seus termos, e, finda a insolvência e devolvido
o processo de execução fiscal, a execução fiscal prosseguiria se o responsável viesse a adquirir bens,
Q. ou no caso de, após a insolvência do responsável subsidiário, este ser revertido em execução fiscal, vencendo-se então os créditos fiscais em relação a ele, circunstância em que valeria a
regra do n.º 6 do art. 180.º do CPPT, na interpretação formulada por Jorge Lopes de Sousa (ob. cit.,
págs. 323-324, em nota 7 ao art. 180.º), acolhida pela jurisprudência.
R. Cumpre, se assim for entendido por essa jurisdição Suprema, corrigir o ajuizado pelo Tribunal
a quo, segundo a proposição de que, encerrado o processo de recuperação ou insolvência contra a
executada originária, o processo de execução fiscal de dívidas anteriores ou posteriores a essa recuperação ou insolvência não pode prosseguir contra a executada originária senão quando demonstrada
a aquisição de bens por esta, mas pode prosseguir contra o responsável subsidiário aqui oponente
mediante a reversão da execução.
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S. Tal erro de julgamento de direito afecta a valia intrínseca da sentença recorrida, tendo esta,
salvo o respeito devido, infringido o n.º 3 do artigo 659.º do CPC, aplicável por remissão do art. 2.º,
alínea e), do CPPT, e deve, salvo melhor opinião, determinar a revogação da decisão recorrida.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a douta sentença recorrida».
1.5 O Oponente apresentou contra alegações, com o seguinte quadro conclusivo:
«I - Reitera o Recorrido, na íntegra, todas as considerações e fundamentação sedimentada ao
longo da Sentença colocada em crise.
II - Em sede de oposição à execução, e reclamando a procedência da oposição à execução fiscal,
alegou o Recorrido em síntese, a deficiente fundamentação no que concerne aos pressupostos da reversão.
III - Arguiu a sua ilegitimidade enquanto executado subsidiário, por não ter exercido de facto a
administração da devedora originária.
IV - A devedora originária encontra-se insolvente desde 27.09.2009 por sentença judicial do Tribunal Judicial de Santo Tirso no âmbito do processo n.º 1370/09.OTBSTS e de acordo com o incidente
de qualificação de insolvência, a mesma foi declarada fortuita, porquanto não foi apurado nenhum
facto que atribua responsabilidade pessoal por diminuição do património social.
V - Por outro lado, o Digno Magistrado do Ministério Público no seu douto Parecer, pugna pela
procedência da Oposição, com o fundamento de que, não se apurou que o Recorrido tenha adquirido
bens depois da declaração de insolvência da devedora originária.
VI - Acresce que, depois de declarada a insolvência, não foram apreendidos quaisquer bens da
devedora subsidiária, nem do Recorrido.
VII - A executada originária foi declarada insolvente e as execuções fiscais foram instauradas
antes da declaração e insolvência e venceram-se antes desta.
VIII - De acordo com o citado art. 180.º, do CPPT, os processos de execução fiscal que se encontrem
pendentes e todos os que de novo vierem a ser instaurados são sustados logo após a sua instauração.
IX - Os processos de execução fiscal reverteram contra o Recorrido depois de ter sido declarada
a insolvência da devedora primitiva.
X - Facilmente se depreende que o Recorrido foi citado da reversão depois de findo o processo
de insolvência supra referenciado, e igualmente se antevê que não podia haver uma reversão contra
o responsável subsidiário.
XI - Por outro lado, não constam dos autos, factos que demonstrem que o Revertido adquiriu
bens, atento o espírito ínsito no n.º 5 do art. 180.º do CPPT, nem tão pouco é sabido que a Insolvente,
adquiriu igualmente bens.
XII - É à Administração Fiscal que cabe provar que se verificou o aparecimento de bens nas
pessoas falidas e nos responsáveis subsidiários, – o que não aconteceu – e não se tendo verificado este
circunstancialismo, concludentemente, está vedado à Administração prosseguir com a execução fiscal
contra o responsável subsidiário, para cumprimento das obrigações tributárias da insolvente.
XIII - Ao contrário do que defende o Digno Representante da Fazenda Pública, o espírito adjacente ao normativo em análise – art. 180.º, n.º 5 do CPPT –, esta norma engloba a universalidade das
entidades nele enumeradas, e não somente a devedora originária, que agora se apresenta insolvente.
XIV - O conhecimento do facto enumerado na lei, nomeadamente no que concerne ao formalismo
da aquisição de bens em qualquer altura, é o pressuposto único e inequívoco que o legislador plasmou para que a Reversão fiscal contra o responsável subsidiário seja legal: é em relação ao “novo
executado” que depende o andamento da execução fiscal posterior ao encerramento da falência, pois
a instauração de nova execução depende de um único pressuposto: o aparecimento de novos bens na
esfera patrimonial das pessoas elencadas no n.º 5 do art. 180.º do CPPT.
XV - A situação de insolvência ou de falência, não obsta a que prossigam acções executivas para
cobrança de dívidas fiscais contra os responsáveis subsidiários, mas para que estas sejam legais, deve
a Administração observar os pressupostos legais para o fazer. Não podendo agir em conformidade, a
Administração não pode reverter as execuções fiscais sem apoio legal, sob pena de nulidade.
XVI - Apoiados na douta fundamentação da Sentença recorrida, que na nossa modesta opinião,
não merece censura nem reparos, pugnamos a esta jurisdição Suprema, a confirmação integral da
sentença recorrida.
Termos em que deve ser rejeitado o presente recurso, confirmando-se a douta sentença».
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento
ao recurso, revogada a sentença e devolvidos os autos à 1.ª instância, para conhecimento das questões
suscitadas pelo Oponente, com a seguinte fundamentação:
«Questão decidenda: pressupostos do prosseguimento da execução fiscal contra o responsável subsidiário após findo o processo de insolvência instaurado contra o devedor originário (art. 180.º n.º 5 CPPT)
1. A restrição da cobrança coerciva aos bens adquiridos após o encerramento do processo de
insolvência compreende-se à luz da sua natureza de processo de execução universal e da intangibilidade
do acervo de bens e direitos que compõem a massa insolvente (art. 1.º CIRE).
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Tal restrição não terá fundamento quando o responsável subsidiário não tiver sido declarado
insolvente porquanto, sendo o seu património distinto da massa insolvente do devedor originário, não
goza da intangibilidade que protege aquela, no interesse dos credores que reclamam os seus créditos
no processo de insolvência.
Neste contexto, como acertadamente sustenta a recorrente, a aquisição de bens superveniente
ao encerramento da insolvência apenas constitui pressuposto do prosseguimento da execução fiscal
contra o responsável subsidiário quando:
a) após a reversão, o responsável subsidiário seja declarado insolvente;
b) após o encerramento do processo de insolvência do responsável subsidiário, contra ele, prosseguir uma execução fiscal, por via de reversão, para cobrança de créditos vencidos após a declaração
de insolvência (art. 180.º n.º 6 CPPT).
O entendimento propugnado está em conformidade com idêntica interpretação da norma constante do art. 180.º n.º 6 CPPT que assegura a unidade do sistema jurídico, sustentada por doutrina
qualificada e jurisprudência consolidada (Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo
Tributário anotado e comentado 5ª edição 2007 Volume II p. 233; acórdãos STA-SCT 24.10.2001 processo n.º 26344; 15.11.2006 processo n.º 625/06; 12.11.2009 processo n.º 102/09; 14.04.2010 processo
n.º 51/10; 6.04.2011 processo n.º 981/10; 7.09.2011 processo n.º 326/11).
2. A fundamentação da sentença recorrida confunde indevidamente os pressupostos para o prosseguimento da execução fiscal contra o devedor originário, o insolvente ou o responsável subsidiário
com reversão operada com os pressupostos da reversão contra o responsável subsidiário, constantes
dos arts. 23.º n.º 2 LGT e 153.º n.º 2 CPPT.
A doutrina do acórdão STA-SCT 15.02.2012 processo n.º 877/11 não merece acolhimento, porque
radica em estrita interpretação literal da norma constante do art. 180.º n.º 5 CPPT, sem ponderação
dos vectores estruturantes do instituto da insolvência supra enunciados.
O processo deverá ser devolvido ao tribunal recorrido para apreciação das questões suscitadas
na petição de oposição e prejudicadas pela solução da questão prévia discutida no recurso»
1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Penafiel fez correcto julgamento quando julgou extinta quanto ao Oponente a execução
fiscal que, instaurada contra uma sociedade, prosseguiu contra ele por reversão; designadamente, se
depois de findo o processo de insolvência instaurado contra o devedor originário constitui pressuposto
do prosseguimento da execução fiscal contra o responsável subsidiário (por reversão) a demonstração
de que este adquiriu bens após a declaração de insolvência.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos (3):
«A executada originária foi declarada insolvente por sentença proferida em 27 de Maio de 2009
no processo n.º 1370/09.OTBSTS do 2.º Juízo Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso.
O Ministério Público reclamou no processo de Insolvência os créditos tributários exequendos no
valor global de 201.606,71 euros.
O processo de insolvência foi encerrado em 23 de Dezembro de 2009.
Os processos de execução fiscal não foram avocados nem remetidos para apensação ao processo
de insolvência.
O Oponente foi citado como devedor subsidiário em 28 de Outubro de 2010.
Depois da insolvência, não foram apreendidos quaisquer bens da devedora subsidiária, nem do
Oponente.
A executada originária foi declarada insolvente e as execuções fiscais foram instauradas antes
e depois dessa declaração de insolvência.
Os processos de execução fiscal não vieram a ser apensados ao processo de insolvência.
[…] as dívidas tributárias foram constituídas e venceram-se antes da insolvência».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Foi instaurada uma execução fiscal contra uma sociedade.
Entretanto, foi declarada a insolvência dessa sociedade.
Cessada a insolvência, o órgão de execução fiscal reverteu a execução contra o ora Recorrido,
que entendeu ser responsável subsidiário pelas dívidas exequendas.
Este veio defender-se, mediante oposição, pedindo a extinção da execução fiscal quanto a ele
com fundamento na deficiente fundamentação do despacho de reversão e na impossibilidade de ser
responsabilizado pelas dívidas exequendas, quer por não ter sido gerente de facto da sociedade originária
devedora quer por não ter culpa pela eventual inexistência ou insuficiência do património da sociedade
para responder por aquelas dívidas.
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O Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel suscitou
a questão da não verificação dos pressupostos da reversão contra o Oponente «uma vez que nenhuma
diligência se fez para apurar se o oponente tinha adquirido bens depois da declaração de insolvência
da executada originária».
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, anuindo à posição do Ministério Público,
entendeu que na sequência da declaração de insolvência da sociedade originária devedora e porque
os créditos exequendos se venceram em períodos anteriores à declaração de insolvência, não tendo o
órgão de execução fiscal demonstrado que o responsável subsidiário adquiriu bens após a declaração
da insolvência, se verifica a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o revertido,
motivo por que julgou a oposição procedente e extinta a execução fiscal quanto ao Oponente.
A Fazenda Pública discorda desse entendimento. Considera, em síntese, que a restrição do n.º 5
do art. 180.º do CPPT só faz sentido relativamente a quem foi declarado insolvente, ou seja, no caso,
relativamente à sociedade devedora originária, mas já não contra o ora Oponente, na qualidade de
responsável subsidiário.
Como resulta do que ficou exposto, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se, em
face da declaração de insolvência da sociedade originária devedora, a prossecução da execução fiscal
contra o responsável subsidiário (mediante reversão) para cobrança coerciva de dívidas vencidas antes da
data em que foi declarada a insolvência só é possível no caso de o órgão de execução fiscal demonstrar
que o responsável subsidiário adquiriu bens ulteriormente àquela data.
2.2.2 DA POSSIBILIDADE DE PROSSECUÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS A DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA
Recordemos o disposto no art. 180.º do CPPT, artigo que, de acordo com a sua epígrafe, regula
o «[e]feito do processo de recuperação da empresa e de falência na execução fiscal». Note-se que,
embora o preceito se refira à falência ou recuperação de empresa, «[o] mesmo regime deverá aplicar-se
à declaração de insolvência, por força do redireccionamento das remissões imposto pelo art. 11.º do
DL n.º 53/2004» (4), diploma que aprovou o CIRE. Diz o art. 180.º do CPPT:
«1 - Proferido o despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação da empresa ou
declarada falência, serão sustados os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes e todos
os que de novo vierem a ser instaurados contra a mesma empresa, logo após a sua instauração.
2 - O tribunal judicial competente avocará os processos de execução fiscal pendentes, os quais
serão apensados ao processo de recuperação ou ao processo de falência, onde o Ministério Público
reclamará o pagamento dos respectivos créditos pelos meios aí previstos, se não estiver constituído
mandatário especial.
3 - Os processos de execução fiscal, antes de remetidos ao tribunal judicial, serão contados,
fazendo-se neles o cálculo dos juros de mora devidos.
4 - Os processos de execução fiscal avocados serão devolvidos no prazo de 8 dias, quando cesse
o processo de recuperação ou logo que finde o de falência.
5 - Se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários vierem a adquirir bens em qualquer
altura, o processo de execução fiscal prossegue para cobrança do que se mostre em dívida à Fazenda
Pública, sem prejuízo das obrigações contraídas por esta no âmbito do processo de recuperação, bem
como sem prejuízo da prescrição.
6 - O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após a declaração de falência ou
despacho de prosseguimento da acção».
Por sua vez, o art. 88.º, do CIRE (5), na redacção original, que é a aplicável (6), diz:
«1 - A declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas
ou providências requeridas pelos credores da insolvência que atinjam os bens integrantes da massa
insolvente e obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos
credores da insolvência; porém, se houver outros executados, a execução prossegue contra estes.
2 - Tratando-se de execuções que prossigam contra outros executados e não hajam de ser apensadas ao processo nos termos do n.º 2 do artigo 85.º, é apenas extraído, e remetido para apensação,
traslado do processado relativo ao insolvente».
Das referidas disposições legais resulta que, declarada que seja a insolvência (7), devem ser
sustadas as execuções fiscais pendentes contra o insolvente e remetidas para apensação ao processo
de insolvência, em ordem ao pagamento dos créditos exequendos pelo produto da venda dos bens da
massa insolvente, ao lado dos demais, como resulta da natureza do processo como execução universal
[cfr. art. 1.º do CIRE (8)].
Verifica-se, também, uma contradição entre os referidos preceitos legais: enquanto o art. 88.º,
n.º 1, do CIRE, não admite a instauração ou prosseguimento de execuções contra o insolvente após
a declaração de insolvência, o art. 180.º do CPPT, quer no seu n.º 1, quer no seu n.º 6, admite-as (9).
Tratando-se de disposições literalmente contraditórias, há que procurar harmonizá-las, tendo
nomeadamente em conta a unidade do sistema jurídico, elemento primacial da interpretação jurídica
[art. 9.º, n.º 1, do Código Civil (10) (CC)].
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JORGE LOPES DE SOUSA (11) indica-nos a melhor interpretação:
«Os novos processos relativos a dívidas vencidas antes da prolação do despacho de prosseguimento da acção de recuperação de empresa ou de declaração de falência ou insolvência deverão ser
também avocados pelo tribunal competente e enviados pelos tribunais fiscais.
O mesmo não sucede, porém, com os processos de execução relativos a créditos vencidos após
a declaração de falência ou despacho de prosseguimento da acção de recuperação da empresa, que,
nos termos do n.º 6 deste art. 180.º, do CPPT, seguirão os termos normais até à extinção da execução.
No entanto, quanto a estes processos, apesar de aqui se referir o seu seguimento nos termos
normais, 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».
Assim, concluímos que é possível a instauração de novas execuções fiscais após a declaração de
insolvência, sendo que,
– se para cobrança de créditos vencidos antes da declaração de insolvência, deverá a execução
fiscal ser imediatamente sustada e avocada pelo tribunal judicial para apensação àquele processo, ao
qual deverá ser enviada pelo tribunal tributário;
– se para cobrança de créditos vencidos após a declaração de insolvência, a execução prosseguirá,
mas apenas se forem penhorados bens não apreendidos no processo de insolvência.
É esta a doutrina que tem vindo a ser afirmada uniforme e reiteradamente pelo Supremo Tribunal
Administrativo (12).
No entanto, como procuraremos demonstrar de seguida, esta doutrina não logra aplicação ao caso
sub judice.
2.2.2 O CASO SUB JUDICE
No caso sub judice estamos perante uma execução fiscal para cobrança de dívidas vencidas antes
da declaração de insolvência.
Assim, se a Fazenda Pública não tiver logrado o pagamento dos seus créditos exequendos provenientes de dívidas tributárias pela massa insolvente da sociedade originária devedora, a lei (porque
tais dívidas não se extinguiram) admite a prossecução da execução fiscal em ordem a conseguir esse
pagamento pelo património dos responsáveis subsidiários (cf. art. 24.º da LGT), ao abrigo do disposto
nos arts. 180.º, n.º 4 e 153.º, n.º 2, do CPPT.
Na verdade, demonstrada que seja a insusceptibilidade de os créditos serem pagos pela massa
insolvente por motivo não imputável à Fazenda Pública (13), pode considerar-se verificada a condição
prevista pela alínea a) do n.º 2 do art. 153.º do CPPT para o chamamento à execução fiscal dos responsáveis subsidiários.
Ora, no caso de ser chamado à execução fiscal um responsável subsidiário, não faz sentido invocar
a restrição do n.º 5 do art. 180.º do CPPT nas situações, como a ora sob apreciação, em que, relativamente a ele, inexiste qualquer declaração de insolvência.
Como bem salientaram a Recorrente e o Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, aquela restrição só tem razão de ser se a empresa, o falido ou responsável subsidiário mencionados na norma legal (n.º 5 do art. 180.º do CPPT) forem o executado ao tempo e em relação ao qual
a declaração de insolvência determina a sustação da execução e remessa ao tribunal judicial competente
para apensação ao processo de recuperação ou de falência, nos termos do art. 180.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT.
Só em relação a esses se compreende que a cobrança coerciva do que ainda se mostre em dívida
à Fazenda Pública fique restrita a bens ulteriormente por eles adquiridos, em respeito à intangibilidade
do acervo de bens e de direitos da massa falida/insolvente e ao princípio da universalidade da instância
falimentar. É que só então, porque tais bens não podiam ter integrado a massa insolvente, a execução
fiscal poderá prosseguir em relação ao insolvente sobre bens não apreendidos no processo de insolvência, não saindo prejudicada a aludida finalidade universal do processo em relação ao insolvente nem a
intangibilidade do acervo de bens e de direitos da massa insolvente.
No caso sub judice, reiteramos, porque o ora Recorrido não foi declarado insolvente não faz
sentido convocar, relativamente a ele, o disposto no n.º 5 do art. 180.º do CPPT.
A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário, não pode ser confirmada e, sem necessidade
de outros considerandos, concluímos que deverá ser revogada e os autos devolvidos ao Tribunal a quo
para aí prosseguir a oposição com a apreciação dos fundamentos invocados pelo Oponente.

3896
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Cessado o processo de insolvência, pode prosseguir contra o insolvente uma execução fiscal
por crédito vencido posteriormente à declaração de insolvência ainda que, de acordo com a restrição
prevista no n.º 5 do art. 180.º do CPPT, apenas relativamente a bens adquiridos após essa declaração
e sem prejuízo das obrigações contraídas pela Fazenda Pública no âmbito do processo de insolvência
e da prescrição.
II - Se a Fazenda Pública não tiver logrado o pagamento dos seus créditos exequendos provenientes
de dívidas tributárias pela massa insolvente da sociedade originária devedora, a lei admite a prossecução
da execução fiscal em ordem a conseguir esse pagamento pelo património dos responsáveis subsidiários
(cf. art. 24.º da LGT), ao abrigo do disposto nos arts. 180.º, n.º 4 e 153.º, n.º 2, do CPPT.
III - Nesse caso, não faz sentido invocar a restrição do n.º 5 do art. 180.º do CPPT relativamente
ao responsável subsidiário (relativamente ao qual inexiste qualquer declaração de insolvência).
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência,
conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar que os autos regressem à
1.ª instância para aí prosseguirem com o conhecimento das questões suscitadas pelo Oponente.
Custas pelo Recorrido, que contra alegou.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves (vencido, nos termos da fundamentação do ac. de 15.2.2012, rec. n.º 877/11, que subscrevi.)
(1) Apesar de a petição inicial ser endereçada ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, foi remetida oficiosamente ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, por ser o competente em razão do território.
(2) Apesar de no requerimento de fls. 213 ter indicado como tribunal ad quem o Tribunal Central Administrativo Norte,
a Recorrente veio alegar que se tratou de um lapso, pois pretendia endereçar o recurso ao Supremo Tribunal Administrativo,
e pedir a correcção do mesmo a fls. 221. Esse requerimento foi deferido, pois a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel ordenou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Administrativo.
(3) Pensamos serem estes os factos dados como provados na sentença, se bem que nesta não se tenha delimitado de forma
inequívoca a parte em que se procedeu ao julgamento da matéria de facto.
(4) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, volume III, anotação 7 ao art. 180.º, pág. 323.
(5) Anteriormente, também o art. 154.º, n.º 3, do Código de Processos Especiais de Recuperação de Empresas e de
Falência (CPEREF) estabelecia que «a declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção
executiva contra o falido». O CPEREF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, foi revogado pelo art. 10.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março, que aprovou o CIRE.
(6) O artigo veio a conhecer nova redacção, dada pela Lei n.º 16/2012, de 20 de Abril.
(7) Note-se que só a sentença de declaração da insolvência, e não a mera comprovação da instauração do processo, tem
a virtualidade de suspender a execução fiscal.
(8) Nos termos do n.º 1 do art. 1.º do CIRE, «[o] processo de insolvência é um processo de execução universal que tem
como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência, baseado, nomeadamente, na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se afigure possível, na liquidação do património
do devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores».
(9) Também a admite no n.º 5, mas aí a situação é diferente, pois o processo de falência já estará findo. A possibilidade
prevista no n.º 5 – de continuação das execuções fiscais já instauradas contra o falido ou responsáveis subsidiários ou de instauração de novas execuções fiscais – tem aí como pressuposto a ulterior aquisição de bens pelo falido ou pelos responsáveis
subsidiários.
(10) Diz o n.º 1 do art. 9.º do CC:
«A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada».
(11) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III,
anotação 7 ao art. 180.º, pág. 324.
(12) Vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 12 de Novembro de 2009, proferido no processo com o n.º 102/09, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1712 a 1717, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e2aeb82ed61f339d80257677004b704c?OpenDocument;
– de 14 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 51/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 586 a 590, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6ef8be60395ae0988025770b0056dc05?OpenDocument
– de 6 de Abril de 2011, proferido no processo com o n.º 981/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6
de Janeiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 599 a 603, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/48810ab2bb3a729980257870004b7c1a?OpenDocument.
(13) Já não será assim se ficar demonstrado que o pagamento dos créditos exequendos não foi feito pela massa insolvente
por a Fazenda Pública não ter oportunamente reclamado o seu pagamento no processo de insolvência, pois nessas situações não
poderá imputar-se a falta de pagamento àqueles que poderiam ser responsabilizados subsidiariamente. Neste sentido, embora
no âmbito da falência, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 27 de Setembro de 1995, proferido no processo n.º 16.069, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30
de Setembro de 1997 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1995/32230.pdf), págs. 2070 a 2075;
– de 30 de Maio de 2001, proferido no processo com o n.º 25.691, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8
de Julho de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2001/32220.pdf), págs. 1499 a 1504.
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Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Penhora de bens comuns. Cônjuge do executado. Citação. Produto da venda.
Sumário:
I — A responsabilidade subsidiária dos gerentes tem natureza extra-contratual, pelo
que as respectivas dívidas são da exclusiva responsabilidade do gerente.
Por tais dívidas respondem os bens próprios do devedor (ou seja, do executado
revertido) e, subsidiariamente, sendo caso disso, a sua meação nos bens comuns
(art. 1696º do CCivil).
II — No processo de execução fiscal, o cônjuge do executado é obrigatoriamente citado,
nos termos do art. 239º do CPPT, para intervir no processo de execução sempre
que a penhora recaia sobre bens imóveis ou móveis sujeitos a registo e, para além
disso, também é citado desde que, tendo sido penhorados bens comuns, a dívida
exequenda respeite a coima fiscal ou tenha por base responsabilidade tributária
exclusiva do outro cônjuge (art. 220º do CPPT).
III — Tendo o cônjuge do executado sido citado para os termos do disposto no art. 220º
do CPPT e não tendo requerido a separação judicial de bens, não pode posteriormente pedir «o ressarcimento da meação... no produto do bem imóvel vendido»,
pois que, por um lado, não é detentor de um direito de crédito sobre o outro cônjuge
(credor é o património comum), ou, sequer, sobre a AT ou o produto da venda e,
por outro lado, o devedor de tal crédito é o cônjuge responsável pela dívida paga
e não a AT.
Processo n.º 1261/12-30.
Recorrente: Maria Isolina Freitas da Silva.
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. Maria Isolina Freitas da Silva, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou improcedente a reclamação deduzida,
nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra decisão do órgão da execução fiscal que, no processo
de execução fiscal n.º 0426200401004433, indeferiu “o pedido de ressarcimento da sua meação no
produto do bem imóvel vendido”.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1.ª - A douta sentença proferida padece de erro de julgamento de direito quanto ao direito de ressarcimento da parte que cabe à Reclamante no bem comum vendido em processo de execução fiscal e,
tal-qualmente, quanto ao seu direito de retenção.
2.ª - Decidindo como se decidiu, violou o Tribunal de 1ª instância o disposto no n.º 1 do artigo 1696º
bem como o disposto no artigo 754º, ambos do Código Civil.
3.ª- Atenta a factualidade provada e o direito aplicável, outra decisão devia ter sido proferida.
4.ª - O artigo 220º do C.P.P.T. prevê a obrigatoriedade de citação do cônjuge do executado para
a execução fiscal sempre que se pretendam penhorar bens comuns por dívidas da exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges.
5.ª - O requerimento para a separação judicial de bens é de natureza facultativa e não obrigatória.
6.ª - Se o cônjuge não requerer a separação patrimonial, não pode ulteriormente ser prejudicado
pelo não exercício de tal faculdade.
7.ª - Nunca a Recorrente aceitou a comunicabilidade da dívida ou que o imóvel seria bem próprio
do seu cônjuge.
8.ª - Dispõe o n.º 1 no artigo 1696º do Código Civil que «Por dívidas da exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges respondem os bens próprios do cônjuge devedor e, subsidiariamente, a sua
meação nos bens comuns.».
9.ª - Tratando-se de responsabilidade tributária exclusiva de um dos cônjuges e, bem assim, de um
bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
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10.ª - Entendimento diverso colidiria com direitos patrimoniais do cônjuge, e, bem assim, uma
vez que a presente situação se reporta à casa de morada de família da Recorrente, violaria o direito
constitucionalmente protegido de habitação (artigo 65º da C.R.P.).
11.ª - Se não pudesse a Recorrente neste momento processual ser ressarcida da sua meação seria
responsabilizá-la pelas dívidas tributárias da responsabilidade exclusiva do seu cônjuge, já que não
existe património comum.
12.ª - A douta sentença em crise devia ter tido outro sentido, nomeadamente deferindo o ressarcimento da meação da Recorrente.
13.ª - Tem a Recorrente um crédito sobre a Fazenda Publica, pois foi este órgão quem recebeu a
quantia depositada a título de preço pelo adquirente do imóvel.
14.ª - Quem deve ressarcir a Recorrente da sua meação será quem recebeu o valor do bem vendido,
ou seja, a Fazenda Pública.
15.ª - Logo que seja a Recorrente ressarcida da sua meação sobre o produto da venda do bem,
prontamente entregará o imóvel.
16.ª - Detendo a Recorrente a posse do imóvel em apreço e um crédito sobre a Fazenda Pública,
tem legitimidade para exercer o direito de remição.
17.ª - Porque também é o único meio de ser feita justiça, deve ser reconhecido à Recorrente o
direito de retenção sobre o imóvel onde habita até ao ressarcimento da sua meação no produto do
imóvel vendido.
Termina pedindo a revogação da sentença e que se determine o ressarcimento da meação da
Recorrente no produto do bem imóvel vendido e declarando-se que detém um direito de retenção até
ao efectivo ressarcimento.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este Tribunal veio, por acórdão de 13/9/2012
(fls. 210 e sgts.), a declarar a respectiva incompetência, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
por este apenas versar matéria de direito, declarando competente para dele conhecer este STA.
1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o MP emite parecer no sentido da improcedência do
recurso, nos termos seguintes:
«Recurso interposto por Maria Isolina Freitas da Silva:
1. Questões controvertidas:
- se, em face da citação que foi efectuada, nos termos do art. 220º do C.P.P.T., não pode ser prejudicada em tal ressarcimento;
- se, tendo ocorrido a venda de um imóvel que é bem comum do casal, a qual foi efectuada em
execução por dívida da exclusiva responsabilidade um dos cônjuges, é de atribuir ao outro cônjuge,
considerando que a recorrente nunca aceitou a comunicabilidade da referida dívida e com base no direito
patrimonial que tem com base na sua meação nos bens comuns, nos termos previstos no art. 1696º n.º 1
do C. Civil, “ressarcimento da meação”;
- se, ao assim não se decidir, se colide com direitos patrimoniais da recorrente e com o direito
constitucionalmente protegido de habitação (art. 65º da C.R.P.), reportando-se o dito imóvel à casa de
morada de família;
- se, detendo a recorrente a posse do imóvel e legitimidade para exercer direito de remição, é de
lhe reconhecer direito de retenção sobre o referido imóvel onde habita até ao referido ressarcimento.
2. Fundamentação.
A citação foi efectuada, nos termos dos arts. 239º, e para os efeitos do art. 825º n.º 3 do C.P.C.
É certo que, para além de I.V.A. e I.R.C., estão também em causa coimas, sendo ainda aplicável
o art. 220º do C.P.P.T.
Certo é que a recorrente foi citada para requerer a separação da sua meação e não consta que o
tenha efectuado.
Assim, a penhora em bens comuns é possível, em face do disposto no art. 220º do C.P.P.T.
Apenas no caso da separação vir a ser requerida no tribunal comum e no prazo de 30 dias, não
seria possível que a execução prosseguisse sobre tais bens, atento a alteração do regime de bens que a
mesma provoca — art. 1770º do C. Civil.
Tal não é o caso dos autos, parecendo, pois, que não havia impedimento a que a execução tivesse
prosseguido até à venda, e não sendo de reconhecer, por isso, qualquer direito à recorrente em face
da F. P. com base na necessidade de resultar ainda provada a comunicabilidade das referidas dívidas.
Aliás, tem sido há muito entendido pela jurisprudência do S.T.A. que são da responsabilidade de
ambos os cônjuges as dívidas de impostos em que esteja em causa o exercício da actividade comercial por
um deles, em face da presunção de proveito comum das dívidas contraídas nesse exercício — art. 1691º
n.º 1 alínea d) do Civil — cfr., por todos, acórdão de 6-7-1994 proferido no processo 018020.
Assim, concorda-se com o decidido, contrário a se reconhecer o dito direito a ressarcimento.
Por outro lado, estando em causa um mero direito de crédito, parece não ocorrer violação do dito
direito constitucional à habitação, nem relevar se o dito imóvel é casa de morada de família da recorrente.
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Quanto ao direito de retenção, concorda-se também que não se verifique o direito real de garantia
que invoca ainda que tenha direito de remição.
Com efeito, aquele direito, a existir, teria caducado com a venda efectuada — art. 824º nº2 do C.P.C.
O que a recorrente pode ainda estar a exercer é uma posse meramente precária, decorrente de não
ter sido efectuada a transmissão do imóvel.
Concluindo, parece que o recurso é de improceder.»
1.6. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
A) No dia 13/7/2004, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 0426200401004433 e aps.,
pelo Serviço de Finanças da Póvoa de Lanhoso, contra “Castro Silva & Cunha, Lda.”, para cobrança
coerciva de dívidas de IVA, no valor de € 27.319,90, cfr. fls. 1 a 8 do pef. apenso — volume I;
B) A 22/5/2007, foi proferido despacho de reversão contra Armando Augusto Castro da Silva, cfr.
fls. 140, 142 e 144 do pef. — vol. I;
C) A 3/4/2008, foi penhorado o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial da
Póvoa de Lanhoso sob o n.º 1281/20000620, inscrito na matriz predial urbana sob o n.º P2582, da
freguesia da Póvoa de Lanhoso, cfr. fls. 187 e 188 e 199 a 201, do pef. — vol. I;
D) A 25/8/2009, Maria Isolina Freitas da Silva, foi citada para requerer a separação judicial de
bens ou juntar certidão comprovativa de a ter já requerido e para os efeitos do disposto no art. 239º do
CPPT e n.º 3, do art. 825º, do CPC., cfr. fls. 263 a 265 e 271 e 272, do pef. — vol. II;
E) A 20/11/2009, foi proferido despacho que designou a modalidade de venda por meio de proposta em carta fechada, com a abertura de propostas para o dia 12/1/2010, pelas 10h.00.m, cfr. fls. 273
do pef. - vol. II;
F) A 23/11/2009, Maria Isolina Freitas da Silva, foi notificada, na qualidade de cônjuge do executado por reversão, da modalidade de venda e data de abertura de propostas, nos termos dos arts. 239º,
248º e 253º, n.º 1, do CPPT, cfr. fls. 274 a 276, do pef. — vol. II;
G) A 23/11/2009, Armando Augusto Castro Silva foi notificado da marcação da venda, da modalidade de venda e data da abertura das propostas, cfr. fls. 277 a 279 do pef. — vol. II;
H) A 12/1/2010, foi lavrado o Auto de Abertura e Aceitação de Propostas relativo à venda
n.º 0426.2009.79, tendo a proposta mais elevada sido apresentada por Ricardo Manuel Ramusga Faria
da Silva, cfr. fls. 329 do pef. apenso — vol. II;
I) A 2/3/2010, foi proferido despacho de adjudicação do imóvel a Ricardo Manuel Ramusga Faria
da Silva, cfr. fls. 354 do pef. — vol. II;
J) A 3/11/2011, Maria Isolina Freitas da Silva, deu entrada de um requerimento junto do Serviço
de Finanças, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, cfr. fls. 411
e 412 do pef— vol. III, ressaltando, o seguinte:
“(…)
5. Pelo que vem de ser exposto e atenta a qualidade de bem comum do imóvel vendido, sempre
deverá a Exponente ser ressarcida da sua meação, ou seja, de metade do produto do bem vendido — o
que perfaz a quantia de € 43.050,50 (quarenta e três mil e cinquenta euros e cinquenta cêntimos) — o
que aqui se requer.”
6. Cumpre ainda enunciar que sem o ressarcimento da meação que ora se requer, não entrega a
Exponente o imóvel.
NESTES TERMOS, requer-se a V Ex.ª se digne ressarcir a ora Requerente da sua meação no
produto do bem imóvel vendido, i.e., em € 43.050,50, pelos invocados motivos.
(…)”
K) A 11/11/2011, foi proferido pelo Sr. Chefe de Finanças, cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido para os devidos efeitos legais, cfr. fls. 413 e 414 do pef — vol. III, extraindo-se, de essencial, o seguinte:
“A requerente foi citada nos presentes autos a 25/08/2009, para, querendo, requerer a separação
de bens, ou juntar aos autos certidão comprovativa de a ter já requerido, face à penhora do imóvel
penhorado nos autos. A requerente nada disse. Da marcação da venda foi a executada novamente
notificada em 20/11/2009. Nada requereu em resposta.
Não tendo solicitado em tempo devido a separação de bens, o bem comum passa a responder integralmente pela dívida, pelo que se não reconhece à requerente o aludido direito à solicitada meação.
(...)
Face ao exposto indefere-se, por falta de fundamento legal, o pedido formulado por Maria Isolina
Freitas da Silva.”;
L) A 15/11/2011, Maria Isolina Freitas da Silva foi notificada da decisão, cfr. fls. 417, 420 e 423
do pef. — vol- III;
M) A 25/11/2011, deu entrada a presente reclamação no serviço de finanças, cfr. fls. 3 dos autos.
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3.1. Na presente execução fiscal, instaurada contra a sociedade “Castro Silva & Cunha, Lda.” e,
posteriormente, revertida contra Armando Augusto Castro da Silva, veio a recorrente, cônjuge deste
executado, reclamar do despacho do OEF que lhe indeferiu o pedido de pagamento da sua meação no
produto do bem imóvel vendido na mesma execução fiscal, alegando, em síntese, que, apesar de não ter
requerido a separação de bens, sempre terá neste momento direito à sua meação no produto da venda,
pois que após esta e após o consequente recebimento pela Fazenda Pública do valor da venda do imóvel,
tem direito a exigir o ressarcimento da sua parte no bem comum, devendo ser ressarcida da sua meação
(metade do produto do bem da venda), uma vez que foi vendido um bem comum e tem, portanto, um
crédito sobre a Fazenda Pública, o que lhe confere direito de retenção sobre o imóvel vendido.
A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação com a fundamentação seguinte:
— Estando em causa na execução dívidas da exclusiva responsabilidade do marido da reclamante e
que a esta não são comunicáveis (emergem de liquidações de tributos feitas à sociedade originariamente
executada e que só por força da responsabilidade subsidiária dos seus gerentes estão a ser exigidas ao
cônjuge da reclamante), e tendo sido penhorado um bem imóvel sujeito a registo, impunha-se cumprir,
na pessoa da reclamante, o preceituado no art. 239º do CPPT.
— Tal citação ocorreu em 25/8/2009; e nestas situações em que o cônjuge é citado nos termos deste
art. 239º do CPPT, a citação confere-lhe a qualidade de co-executado, com possibilidade de exercer, a
partir da citação, todos os direitos processuais que são atribuídos ao executado.
— Mas na execução podem também ser imediatamente penhorados bens comuns do casal desde que
seja citado o cônjuge do executado para requerer a separação judicial de bens, como resulta do disposto
no art. 220º do CPPT (e caso a citação do cônjuge não tenha lugar, ocorre uma indevida apreensão de
bens comuns, contra a qual ele pode reagir para defesa dos seus direitos através dos adequados meios
de resistência legal). E que, quando o cônjuge não é, desde o início, executado ou considerado como
tal, tem de ser obrigatoriamente citado para intervir na execução caso a penhora incida sobre bens
imóveis ou móveis sujeitos a registo (a razão de ser de tal obrigatoriedade é a protecção do interesse
da segurança e estabilidade das vendas no processo de execução fiscal e não a protecção dos interesses
patrimoniais do cônjuge).
— No caso, a reclamante (além de ter sido citada para os termos do art. 239º do CPPT) Também
foi expressamente citada para requerer a separação judicial de bens ou juntar certidão comprovativa
de a ter já requerido (art. 220º do CPPT).
Mas, não obstante tais citações, nada fez: nomeadamente, não requereu a separação de bens ou
juntou aos autos certidão comprovativa de a ter já requerido, face à penhora do imóvel penhorado nos
autos. Pelo que prosseguiu a execução sobre o bem penhorado, passando o bem comum a responder
integralmente pela dívida.
E tendo igualmente sido notificada da marcação da venda, mais uma vez nada requereu, pelo que,
em 12/1/2010, aquela se realizou.
— Nos termos do n.º 2 do art. 1697º do CCivil, sempre que por dívidas da exclusiva responsabilidade de um só dos cônjuges tenham respondido bens comuns, é a respectiva importância levada a
crédito do património comum no momento da partilha.
Daqui resulta que, formando-se, durante o casamento, uma espécie de conta-corrente entre o património comum e os patrimónios próprios de cada cônjuge (conta-corrente essa que se fecha apenas
no momento da partilha), se o cônjuge do executado não pôde ou não quis recorrer à separação judicial
de bens e teve de consentir na execução de bens indivisos por conta da meação do cônjuge devedor
— para pagamento de dívidas próprias deste — então, no momento da partilha dos bens do casal, deve
ser levado em conta o respectivo prejuízo.
Mas, atentando nesse art. 1697º do CCivil, se atendermos à titularidade do crédito nascido do
pagamento das dívidas comuns com bens próprios de um dos cônjuges (nº 1) ou nascido do pagamento
de dívidas próprias com bens comuns (nº 2), vemos que, enquanto no n.º 1 o credor da compensação
devida é o cônjuge que pagou a dívida com bens próprios, no n.º 2 o credor é o património comum;
sendo que o momento em que nasce o dito direito de crédito só se efectiva no momento da partilha
dos bens do casal.
— Assim, se a reclamante, na qualidade de cônjuge do executado, não recorreu à separação
judicial de bens e consentiu na execução de bens indivisos por conta da meação do cônjuge devedor,
não pode vir agora reclamar o ressarcimento da sua meação no produto do bem imóvel vendido nestes
autos de execução fiscal. Ela não é detentora sequer de um direito de crédito sobre o outro cônjuge,
pois, credor é o património comum.
E também não é credora em relação à AT e ao produto da venda, pois que o devedor desse crédito
é o cônjuge exclusivo responsável pela dívida paga e não a AT, acrescendo que o direito de crédito só
se efectiva no momento da partilha dos bens do casal, o que, também, não se verifica.
— Por outro lado, quanto à alegação de que, tendo um crédito sobre a Fazenda Pública, assiste
à reclamante o direito de retenção sobre o imóvel, também não procede, dado que, visto o disposto
no art. 754º do CCivil, a reclamante não é titular de nenhum direito de crédito (uma vez que o mesmo

3901
pertence ao património comum e a atender-se no momento da partilha) e dado que o devedor de tal
crédito é o cônjuge marido, exclusivo responsável pela dívida paga, e não a AT ou o adquirente do bem,
que o adquiriu de boa-fé e, apesar disso, se encontra, actualmente, privado da sua utilização.
— Aliás, nem a reclamante detém de forma lícita o imóvel, atenta a sua adjudicação efectuada
pelo OEF ao adquirente, há muito realizada, na sequência da venda judicial (facto nunca posto em causa
pela reclamante) e, além disso, o crédito de que se arroga não é consequência de despesas realizadas
por causa da coisa a entregar ou de danos por ela causados.
3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente reitera no recurso, no essencial, o entendimento
já alegado na PI da reclamação.
As questões a decidir são, portanto, as de saber se, tendo ocorrido venda de um imóvel que é bem
comum do casal, em execução por dívida da exclusiva responsabilidade um dos cônjuges, se verifica,
na esfera do outro cônjuge, o alegado direito patrimonial decorrente da sua meação nos bens comuns
(arts. 1696º e 1697º do C.Civil) e se, detendo a recorrente a posse do imóvel e legitimidade para exercer
direito de remição, tem, relativamente a esse alegado direito patrimonial (crédito), direito de retenção
sobre o referido imóvel, em que habita.
4.1. Refira-se, em primeiro lugar, que embora o TCA Norte se tenha declarado incompetente, em
razão da hierarquia, para decidir o presente recurso e declarado competente para o efeito a Secção de
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, para onde os autos subiram, não há
controvérsia das partes a este propósito, sendo que, na perspectiva considerada pelo TCAN, também
aqui se entende que o recurso tem por exclusivo objecto matéria de direito (nº 1 do art. 280º do CPPT)
pois a recorrente não contesta os factos constantes do probatório, divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.
Vejamos, pois.
4.2. Vindo provado que a dívida exequenda se reporta a dívidas em que era devedora originária
a sociedade “Castro Silva & Cunha, Lda.” e que a execução foi revertida contra o cônjuge da recorrente, não sofre dúvida que tal dívida não tem natureza de dívida comunicável, sendo, aliás, pacífico
o entendimento de que a responsabilidade subsidiária dos gerentes tem natureza extra-contratual, pelo
que as respectivas dívidas são da exclusiva responsabilidade do gerente. (1)
E, como assim, no caso, estando em causa a responsabilidade subsidiária do executado Armando
Augusto Castro da Silva e, portanto, dívidas que são unicamente da responsabilidade deste, que não
do seu cônjuge, ou seja, dívidas próprias daquele, que não dívidas comuns, (2) só contra ele podia,
como foi, ser instaurada a execução (art. 1692º, alínea b) do CCivil). Porém, por tais dívidas — da
responsabilidade de um dos cônjuges — respondem os bens próprios do cônjuge devedor (ou seja, no
caso, do executado revertido) e, subsidiariamente, sendo caso disso, a sua meação nos bens comuns
(art. 1696º do CCivil).
4.3. Ora, o art. 220º do CPPT estabelece o seguinte:
«Na execução para cobrança de coima fiscal ou com fundamento em responsabilidade tributária
exclusiva de um dos cônjuges, podem ser imediatamente penhorados bens comuns, devendo, neste caso,
citar-se o outro cônjuge para requerer a separação judicial de bens, prosseguindo a execução sobre os
bens penhorados se a separação não for requerida no prazo de 30 dias ou se se suspender a instância
por inércia ou negligência do requerente em promover os seus termos processuais.»
E por sua vez, o n.º 1 do art. 239º do mesmo CPPT estabelece, que, «Feita a penhora e junta a
certidão de ónus, serão citados os credores com garantia real, relativamente aos bens penhorados, e o
cônjuge do executado no caso previsto no artigo 220º ou quando a penhora incida sobre bens imóveis
ou bens móveis sujeitos a registo, sem o que a execução não prosseguirá.»
Assim, no processo de execução fiscal, o cônjuge do executado é obrigatoriamente citado, nos
termos do art. 239º do CPPT, para intervir no processo de execução sempre que a penhora recaia sobre
bens imóveis ou móveis sujeitos a registo e, para além disso, também é citado para requerer, querendo, a
separação judicial de bens, desde que, tendo sido penhorados bens comuns, a dívida exequenda respeite a
coima fiscal ou tenha por base responsabilidade tributária exclusiva do outro cônjuge (art. 220º do CPPT).
Trata-se, como refere o Cons. Lopes de Sousa, (3) «de um regime diferente do previsto no processo
civil, em que o cônjuge do executado apenas é citado quando a penhora recaia sobre bens imóveis
ou estabelecimento comercial que o executado não possa alienar livremente e quando for necessário
penhorar bens comuns, por dívidas da exclusiva responsabilidade do cônjuge executado [arts. 825º
e 864º, n.º 3, alínea a), do CPC]», pois que «Houve no processo de execução fiscal, uma manifesta
intenção de alargamento dos casos de obrigatoriedade de citação do cônjuge, em relação aos previstos no processo civil, sendo obrigatória a citação do cônjuge qualquer que seja o regime de bens do
casamento e sempre que sejam penhorados bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, independentemente de, à face da lei civil, o cônjuge contra quem é dirigida a execução ter ou não o poder de os
alienar livremente. Na verdade, é esta a conclusão a tirar da não inclusão neste Código da restrição
à obrigatoriedade de citação que se faz na alínea a) do n.º 3 do art. 864º do CPC, relativamente aos
imóveis que o cônjuge executado possa alienar livremente.».
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Mas, como igualmente refere o mesmo autor, (4) estas citações do cônjuge não têm o mesmo
alcance, nem lhe conferem as mesmas possibilidades de intervenção processual.
«... nos casos previstos no art. 220º deste Código, a citação visa apenas possibilitar ao cônjuge
do executado requerer a separação de bens, como deriva do próprio texto destas normas. (...)
Por seu turno, nos casos em que o cônjuge é citado sem essa finalidade específica, a citação
confere-lhe a qualidade de co-executado, com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os
direitos processuais que são atribuídos a este. Isso mesmo está expressamente referido no art. 864º-A
do CPC, em que se esclarece que o cônjuge do executado é admitido a deduzir, no prazo de 10 dias,
ou até ao termo do prazo concedido ao executado, se terminar depois daquele, oposição à execução
ou penhora e a exercer, no apenso de verificação e graduação de créditos e na fase do pagamento,
todos os direitos que a lei processual confere ao executado. (...)
Assim, nas situações em que há lugar à citação do cônjuge prevista no n.º 1 do presente art. 239º,
deverá entender-se que, também no processo de execução fiscal, a citação tem o alcance aí indicado
de colocar o cônjuge na situação de co-executado, com todos os direitos processuais atribuídos ao
executado originário.»
4.4. No caso, a recorrente foi citada, em 25/8/2009, quer para requerer a separação judicial de bens
ou juntar certidão comprovativa de a ter requerido (art. 220º do CPPT), quer para efeitos do disposto no
art. 239º do CPPT, por estar em execução dívida da exclusiva responsabilidade do respectivo cônjuge
e ter sido penhorado um bem comum, imóvel sujeito a registo. E não tendo ela, como resulta da factualidade provada, comprovado ter requerido a separação judicial de bens, a execução fiscal prosseguiu
sobre o bem comum (imóvel) penhorado.
E notificada, igualmente, da marcação da venda, nada requereu, tendo esta vindo a realizar-se
em 12/1/2010.
Ora, tendo a recorrente sido citada para requerer a separação judicial de bens, mas não o tendo
feito, não havia impedimento legal a que a execução tivesse prosseguido até à venda, carecendo, pois,
de relevância a alegação (nas Conclusões 5ª a 7ª das alegações de recurso) de que o requerimento para
a separação judicial de bens é de natureza facultativa e não obrigatória ou de que nunca a recorrente
aceitou a comunicabilidade da dívida ou que o imóvel seria bem próprio do seu cônjuge.
Pelo que, deste modo, como bem diz a sentença recorrida, por dívidas da exclusiva responsabilidade
do cônjuge executado, respondeu um bem imóvel comum do casal (arts. 1717º e 1724º, alínea b), do
CCivil), importando, então, apelar ao disposto no n.º 2 do art. 1697º do mesmo Código, que estabelece
o seguinte:
Artigo 1697º - (Compensações devidas pelo pagamento de dívidas do casal)
«1. …
2. Sempre que por dívidas da exclusiva responsabilidade de um só dos cônjuges tenham respondido bens comuns, é a respectiva importância levada a crédito do património comum no momento da
partilha.»
E desta disposição resulta, desde logo, a não razão legal da recorrente, quanto ao pedido de pagamento da sua meação no produto do bem imóvel vendido na presente execução fiscal.
Com efeito, em face deste normativo, ela não detém qualquer crédito pela importância correspondente à sua meação nos bens utilizados para pagamento da dívida.
Isto porque, como salienta Augusto Lopes Cardoso, (5) «não faria sentido estabelecer um simples
crédito do outro cônjuge pela importância correspondente à sua meação nos bens utilizados para o
pagamento da dívida, porque o património comum é um património de afectação especial, que tem
que ser devidamente ressarcido daquilo em que for desfalcado, a fim de não ficarem prejudicados os
interesses daqueles que têm, em relação a ele, direitos especiais. Quer dizer: os interesses de terceiros,
credores do património comum - e, portanto, credores privilegiados em relação aos simples credores
de cada um dos cônjuges — ficariam prejudicados se, em vez dum crédito sobre o património comum
sobre o cônjuge cujas dívidas foram pagas com bens comuns, se estabelecesse um simples crédito do
outro cônjuge».
Ou, nas palavras de Antunes Varela, (6) no caso «de serem pagas com bens comuns dívidas da
exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges, leva-se a crédito do património comum a importância
que houver sido paga» sendo que «a compensação tanto é devida no caso de não funcionar a moratória
legal, por causa da natureza da dívida, como de os bens comuns terem respondido ao mesmo tempo
que os bens próprios do cônjuge devedor, por força do disposto no nº2 do artigo 1696º».
Face à autonomia do património colectivo e sendo certo, portanto, que o pagamento das dívidas
da responsabilidade exclusiva de um dos cônjuges pode vir a determinar a necessidade de se proceder
a acertos ou compensações no plano das relações internas entre ambos, não é menos certo que, como
decorre da parte final do n.º 2 do citado art. 1697º do CCivil, a importância de tais dívidas é levada a
crédito do património comum e só é exigível no momento da partilha dos bens do casal. (7)
Assim, no caso dos autos, porque a recorrente, na qualidade de cônjuge do executado, não requereu
a separação judicial de bens e consentiu na execução de bens indivisos por conta da meação do devedor
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e executado, não pode agora pedir «o ressarcimento da meação... no produto do bem imóvel vendido»,
já que, como bem refere a sentença recorrida, por um lado, ela não é detentora de um direito de crédito
sobre o outro cônjuge (credor é o património comum), ou, sequer, sobre a AT ou o produto da venda e, por
outro lado, o devedor de tal crédito é o cônjuge responsável (em exclusivo) pela dívida paga, e não a AT.
4.5. Por outro lado, estando em causa apenas o mencionado crédito do património comum e não
detendo a recorrente direito de crédito sobre a AT ou sobre o produto da venda, não se vê, como salienta
o MP, que ocorra violação do direito constitucional à habitação ou que releve a circunstância de o bem
imóvel vendido ser casa de morada de família da recorrente.
E pela mesma razão falece a alegação de existência, na esfera da recorrente, de direito de retenção
sobre o imóvel, de acordo com o disposto no art. 754º do CCivil.
Desde logo, tal direito, a existir, teria caducado com a venda efectuada — n.º 2 do art. 824º do CPC
e, ainda que assim não fosse, não sendo a recorrente titular do direito de crédito de que se arroga (tal
direito pertence ao património comum, só será exigível no momento da partilha e o respectivo devedor
é o cônjuge que foi executado) não se verificam os requisitos previstos no dito art. 754º.
Neste contexto, a presente reclamação de acto do OEF, deduzida nos termos do art. 276º do CPPT,
no podia deixar de improceder, devendo, portanto, confirmar-se a sentença recorrida.
Assim improcedendo todas as Conclusões das alegações de recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª ed., Áreas
Editora, 2011, anotação 16 ao art 204º, p. 456, bem como o ac. do Pleno do STA, de 5/12/2001, rec. n.º 21438, in Ap DR, de
14/3/2003, pp 212 a 217 e o ac da 2ª Secção do STA de 31/1/2001, rec. n.º 023428, entre outros.
(2) Cfr. o supra citado ac. do Pleno do STA, de 5/12/2001.
(3) Ob. cit., Vol. IV, anotação 3 ao art. 239º, p. 28.
(4) Ibidem, anotação 4 ao art. 239º, p. 29.
(5) A Administração dos Bens do Casal, Coimbra, Almedina, 1973, p. 379.
(6) Direito da Família, Livraria Petrony, 1982, p. 349; Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil anotado, Vol. IV,
anotação ao art. 1697º, p. 356, 2ª edição revista e actualizada, Coimbra Editora, 1992.
(7) Cfr. Braga da Cruz, Capacidade Matrimonial dos Cônjuges, Anteprojecto dum titulo do futuro Código Civil (Articulado
e Exposição dos Motivos), BMJ n.º 69, 1957, pág. 417.
Cfr., igualmente, Cristina M. Araújo Dias, Compensações Devidas Pelo Pagamento de Dívidas do Casal (Da correcção
do Regime Actual), Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito da Família – 7, Coimbra Editora,
pag. 102), citada na sentença recorrida.

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. Matéria de direito.
Sumário:
I — Se nas conclusões de recurso C e E é contrariado o juízo conclusivo fáctico
formulado na sentença, segundo o qual a reclamante efectuou pagamento livre e
espontâneo por conta da quantia exequenda e que deste antagonismo pretende a
recorrente extrair consequência jurídica relevante no sentido da inexistência de
cumprimento espontâneo de obrigação jurídica prescrita, impeditivo da repetição
da prestação, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.
II — A questão da competência hierárquica é, uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse
competente.
III — Versando o recurso, também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de
direito, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo
Sul – arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º
alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
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Processo n.º 1269/12-30.
Recorrente: EDM — Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SGPS, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
EDM — Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A., NIPC 501692983, com sede em Lisboa,
notificada no processo executivo nº325519931032364, em 14/05/2012, «para proceder ao pagamento
da quantia exequenda, no prazo de 15 dias, no valor de €726.775,69 e respectivos acrescidos, sob cominação de serem efectuadas as diligências necessárias para accionar a garantia bancária nº00362154,
emitida pelo BES em 14/10/2010 no âmbito do processo», reclamou judicialmente do mencionado
acto, nos termos previstos e regulados nos artigos 276º, 277º e 278º, nº3, do Código de Procedimento
e de Processo Tributário.
Por sentença de 11 de Setembro de 2012, o Tribunal Tributário de Lisboa, julgou parcialmente
extinta a instância quanto ao pedido de declaração de prescrição da dívida e absolveu a Fazenda Pública da instância quanto aos pedidos relativos à execução da decisão judicial. Reagiu a ora recorrente,
interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:
A — Deverá o presente recurso ser admitido, por tempestivo, nos termos dos artigos 283º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário e 145º do Código de Processo Civil;
B — A recorrente, convicta da razão que lhe assiste, de forma alguma pode concordar com a Douta
sentença na parte que julga extinta a instância quanto ao pedido de declaração de prescrição da dívida;
C — Não houve cumprimento espontâneo da obrigação, porquanto o pagamento, apenas,
foi efectuado para obstar a que garantia bancária fosse accionada, por não terem sido sustados
os autos, apesar de prestada garantia bancária para o efeito;
D — Mostra-se verificada nos autos a prescrição, atenta a data da dívida (1988, 1990 a 1992), a da citação (16/11/1993), as disposições legais aplicáveis (artigo 35º do CPT e 48º. da LGT e o tempo decorrido;
E — A decisão fundamentada com o disposto no n.º 2 do artigo 304º do Código Civil, in
casu não deve permanecer porque não houve cumprimento espontâneo da obrigação nem houve
qualquer renúncia expressa ou tácita à prescrição;
F — A Douta Sentença é violadora dos Princípios Constitucionais da Verdade Material e da Igualdade de Armas, porquanto considerou que inexistiu coacção no pagamento da dívida prescrita.
Nestes termos e nos demais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, deverá a Douta Sentença
ser revogada com as legais consequências.
COMO QUE SE FARÁ A COSTUMADA JUSTIÇA
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“1.As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art.684ºnº3 CPC/art.2º
al.e) CPPT)
As conclusões C. E. contrariam o juízo conclusivo fáctico formulado na sentença, segundo o
qual a reclamante efectuou pagamento livre e espontâneo por conta da quantia exequenda (Matéria de
direito - fls.216)
Deste antagonismo pretende a recorrente extrair consequência jurídica relevante no sentido da
inexistência de cumprimento espontâneo de obrigação jurídica prescrita, impeditivo da repetição da
prestação (art.304º nº2 CCivil)
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 é competente o TCA Sul-SCT (arts. 26º
al.b) e 38º al.a) ETAF 2002;art.280º nº1 CPPT)
2.A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16º nº2 CPPT)
A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede
o de qualquer outra matéria (art.13º CPTA/ art.2º al.c) CPPT)
3.Sem prescindir, caso o STA entenda conhecer o objecto do recurso, justificam-se as seguintes
considerações:
A. O pagamento voluntário de dívida tributária, ainda que prescrita, corresponde ao cumprimento
de uma obrigação natural fundada em dever de justiça (art.402º CCivil)
B. O pagamento voluntário é pagamento espontâneo: a prestação considera-se espontânea quando
é livre de toda a coacção (art.403º nº2 CCivil)
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C. Não pode ser repetida a prestação realizada espontaneamente, em cumprimento de uma obrigação natural (arts.304º nº2 e 403º nº1 CCivil)
D. A impossibilidade de repetição da prestação realizada espontaneamente toma inútil a apreciação
da prescrição da obrigação tributária exequenda, invocada como fundamento daquela repetição
CONCLUSÃO
O STA-secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o
conhecimento do recurso, sendo competente o TCA Sul-SCT
Subsidiariamente
A decisão impugnada deve ser confirmada.
O Parecer do Mº Pº foi notificado às partes sendo que, apenas a recorrente se pronunciou no sentido de que sendo declarado incompetente o STA em razão da hierarquia requer a remessa dos autos
ao TCA-Sul.
2- FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. Em 08/10/1993 foi instaurada contra a reclamante a execução fiscal nº3255199301032364
por dívidas de IVA e Juros Compensatórios dos anos de 1988 e 1990 a 1992 (até Abril), perfazendo a
importância de €916.799,14 (fls.68 a 103 do apenso principal);
2. Foi efectuada citação em 16/11/1993;
3. Em 31/12/1993 foi prestada garantia bancária para suspender a execução na pendência da
impugnação judicial da dívida;
4. Em 22/11/1993 foi instaurada a execução fiscal nº3255199301034596 por dívidas de Juros
Compensatórios de IVA do ano de 1989, perfazendo a importância de €48.091,82 (fls. 68 a 103 do
apenso principal);
5. Foi efectuada citação em 22/11/2003;
6. Em 10/03/1994 foi prestada garantia bancária para suspender a execução na pendência da
impugnação judicial da dívida;
7. A reclamante aderiu ao plano de regularização de dívidas do DL nº124/96, de 10 de Agosto,
em 28/01/1997 (fls.132);
8. Foi excluída daquele regime de regularização em 18/12/2003, não tendo efectuado qualquer
pagamento no âmbito do referido plano;
9. Em 12/07/2005, o processo nº3255199301034596 foi apensado ao nº3255199301032364;
10. A impugnação judicial das dívidas relativas ao processo principal e apenso foi apresentada
em 12/10/1993 (fls.33 e 222 do apenso principal)
11. Os referidos processos de execução foram suspensos na sua tramitação normal em virtude da
prestação das garantias;
12. Por Acórdão do TCA Sul de 05/05/2009, proferido na impugnação nº11/09-39/95.4.2, foi
concedido parcial provimento ao recurso interposto da decisão de 1ª instância e anuladas parcialmente
as liquidações impugnadas (fls. 219 do apenso principal);
13. Por despacho de 23/07/2010 e «em concretização da sentença proferida no processo de impugnação nº11/09-39/95.4.2», foi ordenada a notificação da reclamante para proceder ao pagamento
valor da dívida de €997.091,76 resultante daquela decisão judicial (fls.182 do apenso principal);
14. No seguimento de notificação do despacho referido no ponto anterior, foi requerida em
11/08/2010 certidão da fundamentação da decisão, a qual foi emitida em 03/09/2010 (fls. 198 do apenso
principal);
15. Em 20/09/2010, foi interposto recurso hierárquico da resposta ao pedido de certidão da
fundamentação da decisão proferida em concretização do acórdão do TCA Sul referido acima, em 12)
(fls. 284 do apenso principal);
16. A reclamante requereu fosse fixado o valor da garantia a prestar para suspender a execução
«em virtude de pretender apresentar oposição à decisão de concretização de sentença proferida no
processo de impugnação nº11/09-39/95.4.2...» (fls.313 do apenso principal);
17. Em 15/10/2010 foram apresentadas duas garantias bancárias nº00362154 e 00362155, ambas
emitidas pelo BES nos montantes de €1.260.967,73 e €57.495,19 referenciadas ao processo principal
e apenso, respectivamente (fls. 314 a 318 do apenso principal);
18. Em 26/10/2010 foi deduzida oposição à execução nº3255199301032364 e apenso, que correu
trâmites sob o nº948/11.7BELRS (fls. 323 do apenso principal e 128 dos autos);
19. Por sentença de 16/03/2012 proferida no processo referido supra, em 18), foi julgada verificada
a excepção de caducidade do direito de oposição e a Fazenda Pública absolvida do pedido (fls. 400 do
apenso principal);
20. Em 17/11/2010, a reclamante apresentou nova oposição à execução, agora referenciada unicamente
ao processo nº3255199301034596, tramitada sob o nº949/11.7BELRS (fls.208 do respectivo apenso);
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21. A reclamante foi notificada em 14/05/2012 por carta registada com aviso de recepção para
proceder ao pagamento da dívida a que fora deduzida a oposição nº948/11.7BELRS sob pena de ser
accionada a garantia bancária nº00362154 (acto reclamado — fls. 27 dos autos)
22. A presente reclamação deu entrada nos serviços em 24/05/2012;
23. Em 31/05/2012, a reclamante solicitou a emissão de guias para pagamento da quantia exequenda, declarando expressamente que o pagamento a que procede é efectuado sob reserva, nos termos
do artº264º, nº2, do CPPT, tendo efectuado naquela mesma data o pagamento de €929.300,00 imputável
à dívida (fls. 411, 418 e 422 do apenso principal);
24. As garantias bancárias inicialmente prestadas na execução tinham sido levantadas por despacho
26/01/2010 proferido antes de transitado em julgado o primitivo acórdão do TCA Sul, de 04/03/2008,
proferido na impugnação da dívida e depois anulado pelo STA e em cuja execução veio a ser proferido
o seu acórdão de 05/05/2009, referido supra, em 12);
25. O despacho executivo de 26/01/2010, que ordenara o levantamento das garantias foi revogado
por ulterior despacho de 23/07/2010.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TT de Lisboa, julgou parcialmente extinta a instância quanto ao pedido
de declaração de prescrição da dívida e absolveu a Fazenda Pública da instância quanto aos pedidos
relativos à execução da decisão judicial, por entender que:
“EDM — Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A., NIPC 501692983, com sede em Lisboa,
notificada no processo executivo nº325519931032364, em 14/05/2012, «para proceder ao pagamento
da quantia exequenda, no prazo de 15 dias, no valor de €726.775,69 e respectivos acrescidos, sob cominação de serem efectuadas as diligências necessárias para accionar a garantia bancária nº00362154,
emitida pelo BES em 14/10/2010 no âmbito do processo», vem reclamar judicialmente do mencionado
acto, nos termos previstos e regulados nos artigos 276º, 277º e 278º, nº3, do Código de Procedimento
e de Processo Tributário.
Invoca, em suma, prescrição da dívida; falta de fundamentação na quantificação do valor da dívida
em resultado do acórdão do TCA Sul, de 05/05/2009, que anulou parcialmente a liquidação exequenda;
incorrecta aplicação do acórdão anulatório; falta de fundamentação e erro nos juros compensatórios
e de mora calculados em resultado daquele acórdão parcialmente anulatório da liquidação; e, que a
reclamação merece regime de subida imediata por a execução da garantia bancária constituir para si
prejuízo irreparável, uma vez que implica o pagamento de dívida que, ou não é devida (no caso de ser
reconhecida a prescrição) ou, é inferior ao que está a ser exigido por incorrecta aplicação do acórdão
do TCA Sul parcialmente anulatório da liquidação exequenda.
Contestou a Fazenda Pública pugnando pela manutenção do acto reclamado pelas razões constantes
da informação/despacho proferido pela Sra. Chefe do Serviço de Finanças, em 01/06/2012, que junta.
A Exma. Magistrada do Ministério Público, a fls. 180, emitiu douto parecer no sentido da improcedência da reclamação por não assistir razão à reclamante quer no tocante à invocada prescrição
da dívida, quer quanto à invocada falta de fundamentação na quantificação do valor da dívida em
cumprimento da decisão de anulação parcial proferida pelo TCA Sul no âmbito do recurso interposto
da decisão proferida no processo de impugnação judicial que correu termos sob o nº39/95, aderindo à
posição da Fazenda Pública expressa nos autos.
SANEAMENTO
Verificam-se os pressupostos de competência do tribunal e de personalidade e capacidade judiciárias das partes.
MATÉRIA DE FACTO
(…)
MATÉRIA DE DIREITO
• Regime de subida da reclamação
Nos termos do nº1 do artº278º, do CPPT, «O tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois
de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final».
Estatui o seu nº3 que o disposto no n.º1 não se aplica quando a reclamação se fundamentar em
prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegalidades descritas nas suas alíneas a) a d).
A jurisprudência e a doutrina vêm repetidamente afirmando que apesar do carácter taxativo que a
redacção deste nº3 do artº278º dá ao elenco dos casos de subida imediata das reclamações, deverá ainda
admitir-se — sob pena de violação do direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses legítimos
em matéria de contencioso administrativo, constitucionalmente garantido (cf. artº 268.º, nº4, da Constituição da República) -, a remessa e conhecimento imediato da reclamação sempre que, sem eles, o
interessado sofra prejuízo irreparável ou sempre que, sem essa remessa imediata, a reclamação perca
toda a utilidade (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO
TRIBUTÁRIO Anotado e Comentado, Volume II, 5.ª Ed., Lisboa, Áreas Editora, pp. 666/669, anotações
ao seu artº 278.º, e, entre outros, o acórdão do STA de 25/5/2011, proferido no rec. 444/11).
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Em linha com a doutrina e jurisprudência indicadas, decidiu-se no recente Acórdão do STA (Pleno
da Secção do Contencioso Tributário) de 06/07/2011, proc. 0459/11, que «Sob pena de violação do
princípio da proporcionalidade e do direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses legítimos,
constitucionalmente garantidos, impõe-se a subida imediata da reclamação judicial para apreciação da
prescrição da dívida exequenda».
No caso concreto dos autos, um dos fundamentos invocados é a prescrição da dívida, pelo que a
reclamação merece regime de subida imediata.
• Prescrição da dívida
Como se alcança do probatório, a reclamante no seguimento de notificação para pagamento ou
accionamento da garantia, solicitou a emissão de guias para pagamento da dívida abrangida pela oposição nº948/11.7BELRS, tendo efectuado o pagamento dessas dívidas em 31/05/2012.
Nos termos do nº1 do artº302º, do Código Civil, «A renúncia da prescrição só é admitida depois
de haver decorrido o prazo prescricional».
Estabelece o seu nº2 que «A renúncia pode ser tácita e não necessita de ser aceita pelo beneficiário».
E o nº3 que «Só tem legitimidade para renunciar à prescrição quem puder dispor do beneficio
que a prescrição tenha criado».
Por outro lado, estatui o nº1 do artº304º, do Código Civil que «Completada a prescrição, tem o
beneficiário a faculdade de recusar o cumprimento da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao
exercício do direito prescrito».
E o seu nº2 que «Não pode, contudo, ser repetida a prestação realizada espontaneamente em cumprimento de uma obrigação prescrita, ainda quando feita com ignorância da prescrição; este regime é
aplicável a quaisquer formas de satisfação do direito prescrito, bem como ao seu reconhecimento ou
à prestação de garantias».
«Se o cumprimento da obrigação prescrita é feito com conhecimento da prescrição, há renúncia
tácita, nos termos do n.º 2 do artigo 302.º. Se o devedor ignorava que a dívida estava prescrita, não
há renúncia, mas a lei não permite a repetição da prestação, como se não fosse devida — cf. Pires de
Lima e Antunes Varela, no Código Civil Anotado, vol. 1, 2.ª edição revista e aumentada, em anotação
ao artigo 304.º.
É que a obrigação é natural, nos termos do artigo 402.º do Código Civil, quando se funda num
mero dever de ordem moral ou social, cujo cumprimento não é judicialmente exigível, mas corresponde
a um dever de justiça. E «O dever de ordem moral ou social em que se funda a obrigação não é definido
por lei, nem o podia ser. Cabe, portanto, um largo arbítrio aos tribunais. Eles deverão determinar, em
relação a cada caso, se existe ou não um dever que justifique a qualificação da obrigação como natural.
Alguns casos estão expressamente previstos na lei. Assim, o nº2 do artigo 304º refere-se às dívidas
prescritas, sujeitando-as a um regime que se harmoniza com o preceituado nesta secção» — como se
diz em Pires de Lima e Antunes Varela, no Código Civil Anotado, vol. 1, 2ª edição revista e actualizada,
em anotação ao artº402º.
Um dos casos típicos de dever de justiça é o da dívida prescrita ¹ (Sublinhados nossos.). A dívida
extingue-se como vínculo jurídico, uma vez decorrido o prazo prescricional. Porém, se o devedor
cumprir espontaneamente, a prestação corresponde ainda a um dever de justiça, visto que a extinção do
vínculo jurídico se dá por motivos de certeza das relações e de segurança, que não afectam, no plano
da justiça, a posição anterior dos interessados — cf. Antunes Varela, Obrigações, I, 9.ª edição revista
e actualizada, p. 749».
De acordo o com o disposto no nº1 do artº403º, do Código Civil, «Não pode ser repetido o que
for prestado espontaneamente em cumprimento de obrigação natural, excepto se o devedor não tiver
capacidade para efectuar a prestação».
Diz o nº2 daquele artigo que «A prestação considera-se espontânea, quando é livre de toda a
coacção».
Vertendo aos autos, não pode deixar de considerar-se livre e espontâneo o pagamento que a
reclamante fez, após solicitar as competentes guias, por conta da dívida exequenda, nos termos
do nº2 do artº264º, do CPPT (vd. fls. 418 do apenso principal).
A notificação que lhe foi feita no processo para pagamento ou execução da garantia prestada não
pode ser entendida como uma coacção, posto que corresponde ao exercício de prerrogativas processuais, ou por outras palavras, mais não é «que a lícita coercibilidade inerente à própria tramitação do
processo executivo, co-natural e adequada à cabal realização do direito no caso concreto, correspondendo ao normal e correcto exercício do direito processual do exequente credor» - vd. Ac. do STA, de
19/09/2007, proc. 0194/07.
E se não pode ser repetido o que foi prestado espontaneamente, ainda que a dívida paga fosse agora
julgada prescrita, em nada aproveitaria à reclamante posto que não pode fundamentar a devolução ou
“repetição do indevido”, pois esse pagamento corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural.
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Ocorre pois motivo de inutilidade superveniente da lide na parte em que a reclamação tem como
fundamento a declaração de prescrição da dívida extinguindo-se parcialmente a instância de reclamação
nessa parte — artº287º, alínea e), do CPC, ex vi do 2º, alínea e), do CPPT.
• Falta de fundamentação e erro na quantificação do valor da dívida em resultado do acórdão
do TCA Sul, de 05/05/2009. que anulou parcialmente a liquidação exequenda; incorrecta aplicação
do acórdão anulatório; falta de fundamentação e erro nos juros compensatórios e de mora calculados
em resultado daquele acórdão parcialmente anulatório da liquidação
No mais, o que a reclamante alega é a deficiente execução do acórdão do TCA Sul proferido no âmbito
do recurso interposto da decisão proferida no processo de impugnação que correu termos sob o nº39/95.
Mas não é a reclamação o meio processual adequado para tutela dessa pretensão jurídica.
Nos termos do artº100º, da LGT, «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».
Estabelece o nº1 do artº102º, da LGT, que «A execução de sentenças dos tribunais tributários segue
o regime previsto para a execução das sentenças dos tribunais administrativos», previsto e regulado
nos artigos 173º e ss., do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Perante a errada, incorrecta, ou deficiente execução do acórdão do TCA Sul (parcialmente) anulatório da impugnação, concretizada na reconstituição da dívida exequenda, o que a reclamante deveria
ter feito era intentar a competente execução de sentença.
O que não lhe é permitido é pretender por via da reclamação judicial, sindicar a legalidade dos
actos praticados no processo em concretização do referido acórdão anulatório e que na perspectiva da
reclamante configuram o incumprimento ilegítimo do dever de executar plenamente.
Quanto a este fundamento da reclamação, a impropriedade do meio processual obsta ao conhecimento do mérito, isto é, da legalidade dos actos de execução da decisão judicial praticados no processo.
DECISÃO
Com os fundamentos expostos, o tribunal decide:
•Julgar parcialmente extinta a instância quanto ao pedido de declaração de prescrição da dívida:
•Absolver a Fazenda Pública da instância quanto aos pedidos relativos à execução da decisão
judicial.”
DECIDINDO NESTE STA
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, constituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.
Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1
do CPPT-, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito,
Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1,
do citado art. 26.º do referido Estatuto.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, ou que
contrariem o juízo conclusivo fáctico formulado na sentença, desde que estes, em abstracto, não sejam
indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.
A questão da competência hierárquica é, ainda, uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos nos termos acabados de
referir. Se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.
Ora como bem refere o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo,
nas conclusões das suas alegações a recorrente questiona não só matéria de direito mas também matéria
de facto nomeadamente nas conclusões C e E as quais contrariam o juízo conclusivo fáctico formulado
na sentença, segundo o qual a reclamante efectuou pagamento livre e espontâneo por conta da quantia
exequenda e que deste antagonismo pretende a recorrente extrair consequência jurídica relevante no
sentido da inexistência de cumprimento espontâneo de obrigação jurídica prescrita, impeditivo da
repetição da prestação.
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Com efeito, afirma-se na sentença recorrida;” De acordo o com o disposto no nº1 do artº403º,
do Código Civil, «Não pode ser repetido o que for prestado espontaneamente em cumprimento de
obrigação natural, excepto se o devedor não tiver capacidade para efectuar a prestação».
Diz o nº2 daquele artigo que «A prestação considera-se espontânea, quando é livre de toda a
coacção».
Vertendo aos autos, não pode deixar de considerar-se livre e espontâneo o pagamento que a
reclamante fez, após solicitar as competentes guias, por conta da dívida exequenda, nos termos
do nº2 do artº264º, do CPPT (vd. fls. 418 do apenso principal).
A notificação que lhe foi feita no processo para pagamento ou execução da garantia prestada não
pode ser entendida como uma coacção, posto que corresponde ao exercício de prerrogativas processuais, ou por outras palavras, mais não é «que a lícita coercibilidade inerente à própria tramitação do
processo executivo, co-natural e adequada à cabal realização do direito no caso concreto, correspondendo ao normal e correcto exercício do direito processual do exequente credor» - vd. Ac. do STA, de
19/09/2007, proc. 0194/07.
A recorrente afirma agora que: “Não houve cumprimento espontâneo da obrigação, porquanto
o pagamento, apenas, foi efectuado para obstar a que garantia bancária fosse accionada, por não
terem sido sustados os autos, apesar de prestada garantia bancária para o efeito”. Neste contexto o
recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito.
Nestas circunstâncias está vedado a este STA o conhecimento do recurso.
Assim sendo, não se limitando o recurso à matéria de direito, é este Supremo Tribunal incompetente em razão da hierarquia. Neste sentido o acórdão de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no Proc.
n.º 16/12. Vide, ainda, Jorge Lopes de Sousa (Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 2006, I volume, página 213.)
Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso,
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer
o Tribunal Central Administrativo Sul – arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo
Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
4-DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando-se
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário) nos
termos do artº 18º, n.º 3, do CPPT., para o qual a recorrente já requereu a remessa do processo.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente
Torrão.

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Intimação para passagem de certidão.
Sumário:
I — A Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da liberdade de informação e o direito de os cidadãos serem esclarecidos sobre os actos das entidades
públicas, como é o caso dos actos em matéria tributária, prevendo no artigo 268.º
o direito de serem informados pela Administração sempre que o requeiram sobre o
andamento de processos em que sejam directamente interessados, de conhecer as
resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas (n.º 1 - direito à informação procedimental) e o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo
do disposto na lei em matérias referentes à segurança interna e externa, à intimidade
das pessoas e à investigação criminal (n.º 2 - direito à informação não procedimental).
II — Não impondo a lei que a citação do devedor que consta do título executivo (devedor
originário) seja acompanhada dos elementos relativos ao acto de liquidação — ao
contrário do que acontece com o devedor subsidiário — não pode invocar a nulidade da sua citação por falta de junção desses elementos nem pode obtê-los no
âmbito do processo judicial de execução.
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III — Pelo que pode e deve pedir à entidade administrativa exequente os elementos
relativos aos actos de liquidação donde emergem as dívidas exequendas quando,
alegadamente, não teve conhecimento dessas liquidações, dos seus fundamentos
de facto e de direito e da sua notificação, tendo em vista a sua obtenção para
efeitos de eventual reacção administrativa ou contenciosa.
IV — E a falta de resposta à pretensão, sem a enunciação de qualquer objecção pela
entidade demandada, permite a formulação de pedido de intimação para a passagem da pretendida certidão, em conformidade com o disposto nos artigos 104º
e segs. do CPTA, aplicável ex vi do disposto no artigo 146.º, n.º 1, do CPPT.
V — A ser verdade que as dívidas em causa provém de actos de autoliquidação de
quotizações e contribuições à Segurança Social, actos em que não existe um
verdadeiro acto de liquidação praticado pela administração no âmbito de um
procedimento, era essa a informação que devia ter sido prestado ao contribuinte,
pelo que essa circunstância não constitui obstáculo à satisfação do pedido de
informação formulado.
Processo n.º 1271/12-30.
Recorrente: Instituto da Segurança Social, I. P.
Recorrida: Zon — TV Cabo Portugal, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P., recorre da sentença proferida pelo Tribunal
Tributário de Lisboa que julgou procedente o pedido de intimação para passagem de certidão formulado pela sociedade ZON – TV CABO PORTUGAL, S.A., certidão que requerera, sem êxito, junto
do Vice-Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social com vista à obtenção de
elementos relativos aos actos de liquidação donde emergem dívidas de quotizações e contribuições
relativas aos meses de Março, Maio e Outubro de 2011, em cobrança no processo de execução fiscal
n.º 1101201200032492 e apensos que corre termos na Secção de Processo de SP Lisboa I.
1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1 Ao contrário do decidido pelo tribunal a quo, a requerente ZON LUSOMUNDO CINEMAS,
SA, aquando da sua citação no seio do processo de execução fiscal que lhe foi movido pela segurança
social, não foi notificada de atos ou decisões de natureza substancialmente administrativa ou procedimental; ao invés, a citação é um ato no âmbito de um processo de execução fiscal, e, por isso, tem
natureza judicial (cf. artigo 103º, n.º, 1 da LGT).
2 De resto, o processo de execução fiscal, como processo judicial que é, permite todos os meios
de impugnação próprios dos atos judiciais, tanto mais que a requerente defende a nulidade da citação
por falta de fundamentação, irregularidade que a existir, deve ser arguida no processo executivo.
3 Em processo de execução fiscal, e nomeadamente em relação ao ato de citação, não têm
aplicação os artigos 37º, 146º do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 104º, n.º 1 do
CPTA, respeitantes ao suprimento de deficiências das notificações de actos em matéria tributária (cf.
exatamente nesse sentido o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, tirado pela 2ª Secção, em
30/05/2012, no Proc. 0503/12, e no seio do qual foi recorrente o Instituto da Segurança Social, I.P.
- aresto consultável in www.dsi.pt).
4 No nosso prisma, é importante realçar que o âmbito de aplicação do artigo 37º, n.º 1, do CPPT
restringe-se ao procedimento tributário, não abrangendo o processo judicial tributário, como se infere
da referência feita na norma à “decisão em matéria tributária”, sendo por essa razão decisiva a distinção
entre informação procedimental e não procedimental, distinção essa que assenta, essencialmente, no
tipo de informação que está em causa, na qualidade de quem a solicita, e no distinto objetivo que se
pretende atingir com a sua tutela.
5 Ora, o pedido de certidão efetuado pela requerente ZON LUSOMUNDO CIMEMAS, S.A.
relaciona-se com uma certidão no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1101201200032492, e
apensos, pelo que não cabe no âmbito procedimental administrativo (ao contrário do decidido pelo tribunal a quo), onde se insere o meio processual utilizado pela impetrante, de intimação para a passagem
de certidão e, assim, contrariamente ao que se extrai da sentença sob exame, não estamos perante uma
“comunicação ou notificação insuficiente”nos termos do artigo 37º do CPPT.
6 E o artigo 37.º, n.º 1 do CPPT não serve para o requerente obter informações ou outros atos
relevantes em processos judiciais contra si pendentes, como é o caso das execuções fiscais contra si
instauradas, desde logo porque o processo de execução fiscal tem natureza judicial (cf. art.º 103.º, n.º 1,
da LGT) - neste sentido cremos ser jurisprudência uniforme - cf. por todos o Ac. do STA de 26/06/2002,
recurso n.º 832/2002.
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7 Por isso, neste domínio, parece-nos marcante uma razão de ordem prática: é que, a doutrina
extraída da sentença conduziria a multiplicação de autos, bastando vir invocar, relativamente a qualquer
processo judicial pendente, a necessidade da obtenção de informações ou certidões e outros elementos
relevantes, para que tal meio fosse admitido, redundando num enxame de processos sobre processos,
resultado que o legislador, por certo, ao instituir tal procedimento jamais poderá ter querido, atenta
a previsão legal contida na norma do art.º 9.º n.º 3 do Código Civil, preceito onde se enuncia que o
intérprete deve presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas.
8 De outro ângulo, não está em causa nenhuma liquidação de uma qualquer prestação tributária,
desde logo porque, as contribuições e quotizações para a segurança social são objeto de autoliquidação
pela requerente.
9 Ao invés, e como vimos, o que está subjacente ao pedido da requerente (certidão) é um ato
processual de citação no quadro de um processo de execução fiscal: não há aqui nada de procedimental
ao nível da dívida em cobrança executiva.
10 É de sublinhar o seguinte: de acordo com o Direito positivo, qualquer irregularidade ou mesmo
a nulidade da citação terá de ser arguida no próprio processo de execução fiscal (artigo 198.º do CPC
e 103º, n.º 1, LGT), sendo que do indeferimento dessa arguição cabe reclamação para os tribunais
tributários, nos termos dos artigos 276º do CPPT e 103º n.º 2 da LGT.
11 Invocando o requerente que a citação, tal como se apresenta, não esclarece o citando, porque
nada informa quanto aos fundamentos do ato da liquidação, o meio processual próprio para a consecução de uma tal finalidade (anulação e repetição da citação) é o requerimento dirigido ao respetivo
processo de execução fiscal.
12 Com efeito, o pedido de nulidade e repetição da citação deve ser convolado em requerimento,
com o mesmo conteúdo, e atravessado no respectivo processo de execução fiscal.
13 Para além de tudo, não se pode concluir que o ato da entidade emitente do respetivo titulo executivo (certidão de dívida), possa ser formalmente definido como ato de liquidação, desde logo porque
não está subordinado a qualquer procedimento próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por
lei a notificação de qualquer ato antes da citação em processo fiscal (cf. exatamente nesse sentido o
Ac. do Supremo Tribunal Administrativo, prolatado pela 2.ª Secção em 23/09/2009, no proc.0436/09
- aresto disponibilizado in www.dgsi.pt).
14 Na realidade, e ao contrário do sustentado na decisão impugnada, não cremos que se verifique
qualquer exceção ao regime legal estabelecido pelo comando do artigo 37.º do CPPT.
15 Incontornavelmente, in casu, não está em causa a responsabilidade solidária ou subsidiária do
requerente, pelo que, não é convocável o funcionamento do mecanismo legal consagrado no artigo 22.º
n.º 4, da LGT, nem a situação é enquadrável na alínea h) do n.º1 do artigo 204.º do CPPT, o que conduz
à conclusão de que a lei não autoriza a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda uma vez que, como vimos está legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela.
16 Por isso, para nós, a doutrina vertida na decisão sob escrutínio só seria aplicável ao presente caso
se o procedimento processual surgisse “enxertado”, isto é, teria de existir no processo um procedimento
administrativo/tributário, através do qual fosse consubstanciado um ato materialmente administrativo
em matéria tributária. Mas não é o caso.
17 Realmente, o que está em causa é a comunicação de ato processual, praticado no âmbito de
processo de execução fiscal, e não a notificação de ato tributário que possa ser objeto de meio legal de
reação contra a sua validade/existência.
18 À luz do que vem exposto, resulta que não estão reunidos os pressupostos legais da intimação
para a passagem de certidão visada pela requerente, ocorrendo assim erro de julgamento de direito,
conforme decisão de 1ª instância, evidenciando-se consequentemente nas alegações antecedentes a
violação, por erro de interpretação e aplicação do direito, dos seguintes comandos legais: 37.º n.º 1,
146.º, nºs 1 e 3, do CPPT; 104.º a 108.º do CPTA, e 103.º n.º 1 da LGT.
1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso
merecia provimento, com a consequente revogação da decisão recorrida, por lhe querer parecer que os
arts. 37º e 146º do CPPT não têm aplicação após o acto de citação em processo de execução fiscal.
1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
a) A requerente foi citada para o processo de execução fiscal n.º 1101201200032492 e apensos,
que corre termos na Secção de Processo de SP Lisboa I - 1001, do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I.P., instaurado para cobrança coerciva de dívidas de quotizações e contribuições para
a Segurança Social, relativas a Março, Maio e Outubro de 2011, sendo a quantia exequenda no valor
de € 6.521.95 e os acrescidos no valor de € 325.37 [documentos de fls. 11 a 16 dos autos].
b) O processo de execução fiscal referido em a) foi instaurado com base nas certidões de dívidas
n.º 4414 e 4415, emitidas em 25/02/2012, pelo Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social, I.P. [documentos de fls.13 e 14 dos autos].
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c) Em 03/04/2012, a requerente requereu ao Vice-Presidente do Conselho Directivo do Instituto
de Segurança Social, I.P., invocando o disposto nos artigos 24º, n.º 2, 36º, nºs 1 e 2, e 37º, n.º 2, do
CPPT, e por referência às dívidas em cobrança coerciva no processo de execução fiscal identificado
em a), a passagem de certidão que contivesse os seguintes elementos:
«A) Cópia de cada um dos actos de liquidação identificados no artigo 1.º do presente requerimento;
B) Os fundamentos, de facto e de direito, subjacentes aos referidos actos de liquidação e de juros
compensatórios;
C) Cópia da notificação para exercício de direito de audição em momento anterior à data da
prática dos actos de liquidação de juros compensatórios;
D) A indicação da data, da forma e do modo como tais fundamentos, de facto e de direito, terão
sido notificados à requerente, com cópia do respectivo registo e/ou aviso de recepção devidamente
assinados, se esse for o caso.
E) Cópia das declarações de remunerações que deram origem à dívida exequenda.
F) Certificação (caso se verifique) da inexistência dos elementos pretendidos nas alíneas anteriores.» [documento de fls. 7 a 10 dos autos].
d) A certidão referida em c) não foi emitida [facto não controvertido].
e) A presente intimação deu entrada no dia 04/05/2012 [cfr. carimbo aposto na petição inicial a
fls. 2 dos autos].
3. A questão que a Recorrente coloca à apreciação deste Tribunal é a de saber se a sentença recorrida
padece de erro de julgamento em matéria de direito ao ter concluído, em primeiro lugar, que se encontravam reunidos os pressupostos legais para a utilização do meio processual acessório de intimação para a
passagem de certidão e ao ter julgado, em segundo lugar, que se encontravam verificados os requisitos
para o seu deferimento. E, por conseguinte, saber se a sentença recorrida incorreu em violação, por erro
de interpretação e aplicação do direito, das normas legais contidas nos arts. 37º, n.º 1, e 146º, nºs. 1 e
3, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), nos arts. 104º a 108º do Código de
Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e no art. 103º da Lei Geral Tributária (LGT).
Com efeito, a sociedade ZON TV CABO PORTUGAL, S.A., após ter sido citada para o processo
de execução fiscal n.º 1101201200032492 e apensos, contra si instaurado para cobrança de dívidas provenientes de quotizações e contribuições para a Segurança Social dos meses de Março, Maio e Outubro
de 2011, dirigiu um requerimento ao Senhor Vice-Presidente do Conselho Directivo do Instituto da
Segurança Social pedindo que lhe fosse passada certidão dos elementos identificadores dos respectivos
actos de liquidação, designadamente da sua fundamentação, data, forma e modo como lhe terão sido
notificados, ou a certificação da inexistência de tais elementos.
Alegou ter constatado, através da citação que lhe foi efectuada, que lhe estão a ser cobradas dívidas no montante de € 6.847,32, mas como o acto de citação nada informa quanto aos fundamentos
das liquidações que estarão subjacentes a essas dívidas, torna-se «premente, levar ao conhecimento
da ora Requerente – o que ainda não sucedeu – a decisão que deu origem às referidas liquidações e
os seus fundamentos; 7º - ou, se se concluir que a Requerente foi notificada da respectiva fundamentação, de facto e de direito, a sua concreta identificação. TERMOS EM QUE, AO ABRIGO E PARA
OS EFEITOS DO DISPOSTO NOS artigos 24º, n.º 2, 36º, NºS 1 E 2, E 37º n.º 1 DO CÓDIGO DE
PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA SE DIGNE
ORDENAR, NO PRAZO DE 10 DIAS E ISENTA DE PAGAMENTO, A PASSAGEM DE CERTIDÃO
CONTENDO OS SEGUINTES ELEMENTOS:
A) COPIA DE CADA UM DOS ATOS DE LIQUIDAÇÃO IDENTIFICADOS NO artigo 1º DO
PRESENTE REQUERIMENTO
B) OS FUNDAMENTOS, DE FACTO E DE DIREITO, SUBJACENTES AOS REFERIDOS ACTOS
DE LIQUIDAÇÃO E DE JUROS COMPENSATÓRIOS;
C) COPIA DA NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE DIREITO DE AUDIÇÃO EM MOMENTO
ANTERIOR À DATA DA PRÁTICA DOS ACTOS DE LIQUIDAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS
D)A INDICAÇÃO DA DATA, DA FORMA E DO MODO COMO TAIS FUNDAMENTOS, DE
FACTO E DE DIREITO, TERÃO SIDO NOTIFICADOS À REQUERENTE, COM CÓPIA DO PRESENTE
REGISTO E/OU AVISO DE RECEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINALADOS, SE ESSE FOR O CASO
E)CÓPIA DAS DECLARAÇÕES DE REMUNERAÇÕES QUE DERAM ORIGEM À DÍVIDA
EXEQUENDA
F) CERTIFICAÇÃO (CASO SE VERIFIQUE) DA INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS PRETENDIDOS NAS alíneas ANTERIORES».
Dado que a entidade demandada nada respondeu nem satisfez a pretensão, a requerente instaurou,
ao abrigo do disposto nos arts. 104º e segs. do CPTA, que julgou aplicáveis por força do n.º 3 do art. 146º
do CPPT, e invocando o disposto nos arts. 24º n.º 2 e 36º n.º 2 do CPPT, o presente meio processual
com vista a obter a sua intimação para a emissão da certidão.
A sentença recorrida deferiu o pedido e intimou a autoridade requerida a emitir, no prazo de
10 dias, certidão contendo os elementos requeridos ou, caso não existam, certidão negativa, alicerçando-
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-se no entendimento de que se encontravam os pressupostos legais para a utilização do processo de
intimação judicial para a passagem de certidão, dado o disposto no art. 104º, n.º 1, do CPTA, aplicável
por remissão do artigo 146º, n.º 1, do CPPT, e o disposto nos artigos 24º, n.º 1, e 37º, n.º 1, do CPPT,
enunciando a seguinte argumentação:
«Alega a autoridade requerida que não se encontram preenchidos os pressupostos legais da intimação para a passagem de certidão, na medida em que não estando em causa nenhuma informação
num procedimento administrativo-tributário, mas antes uma citação efectuada no âmbito do processo
de execução fiscal instaurado contra a requerente, era na execução que esta deveria ter requerido o
que lhe aprouvesse sobre as dívidas exequendas.
A questão que se coloca, assim, é a de saber se, na situação dos presentes autos, isto é, em que o
pedido de certidão é efectuado na sequência de citação para o processo de execução fiscal, se encontram
preenchidos os pressupostos legais de que depende o recurso à intimação prevista no artigo 104º do CPTA.
Vejamos.
(…) o âmbito de aplicação da norma do artigo 37º restringe-se ao procedimento tributário,
não sendo aplicável ao processo judicial tributário, designadamente ao processo de execução fiscal.
Nesta medida, quando o acto de citação não contenha os elementos previstos nas alíneas a), c),
d) e e) do nº1 do artigo 163º do CPPT, ocorre uma irregularidade processual – nulidade do acto de
citação por inobservância das formalidades prescritas na lei [artigo 193º do CPC] – que deve ser arguida, no prazo da oposição, no âmbito do processo de execução fiscal e nele conhecida, com eventual
reclamação para o Tribunal Tributário [artigo 276º do CPPT].
Contudo, a regra supra enunciada conhece duas excepções, a saber: quando seja admissível
deduzir impugnação judicial a contar da efectivação da citação para a execução fiscal, como acontece
com os responsáveis solidários ou subsidiários, e quando se estiver perante uma situação enquadrável no artigo 204º, n.º 1, alínea h), do CPPT, ou seja, quando a lei permite a discussão da legalidade
concreta da liquidação no processo de oposição por não se encontrar legalmente assegurado um meio
de impugnação contencioso daquela.
De facto, na última situação referida, podendo o executado sindicar a legalidade da liquidação
do tributo em cobrança coerciva, tem de admitir-se que pode requerer certidão contendo os elementos
atinentes a essa liquidação que se encontrem em falta [v.g. a fundamentação], ao abrigo do disposto
no artigo 37º do CPPT.
Ora, um dos casos em que se tem considerado admissível a discussão da legalidade concreta da
divida exequenda em sede de oposição, por não se encontrar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa, é o das dívidas à Segurança Social, dado se estar perante situações “em que se
permite a extracção de certidões de dívida perante a mera constatação de omissão de um pagamento,
sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio, definidor da obrigação” [Conselheiro Jorge
Lopes de Sousa, in “Código de Procedimento e de Processo Tributário - Anotado e Comentando”, 5ª
Edição, página 367].
Assim, considerando que na sequência da citação para o processo de execução fiscal, a aqui
requerente pode sindicar a legalidade do tributo em execução, uma vez que esta visa a cobrança
coerciva de dívidas à Segurança Social, impõe-se concluir que a mesma pode requerer certidão ao
abrigo do disposto no artigo 37º, n.º 1, do CPPT e, em caso de incumprimento do prazo legal para
a passagem da certidão requerida, pode recorrer ao processo de intimação previsto no artigo 104º
do CPTA.
Pelo exposto, improcede a invocada impropriedade do presente meio processual.».
E, prosseguindo, julgou verificados todos os requisitos para o deferimento do pedido, porquanto,
«a inexistência dos elementos peticionados pela requerente - v.g. actos de liquidação - não obsta à
procedência da presente intimação, sendo evidente, contudo, que a Administração só está obrigada a
prestar a informação de que disponha, pelo que não dispondo dos referidos elementos deverá emitir
certidão negativa.».
É contra essa decisão que se insurge a entidade demandada, ora recorrente, insistindo na tese que
já defendera em sede de contestação, isto é, na impropriedade do meio processual utilizado, na medida
em que estando em causa um acto de citação num processo de execução fiscal, era nesse processo que
a requerente devia ter pedido o que lhe aprouvesse sobre as dívidas exequendas. Isto é, na sua óptica, o
pedido de certidão que foi efectuado refere-se a um acto processual, de citação em processo de execução
fiscal, pelo que esse pedido não cabe no âmbito procedimental administrativo onde se insere o meio
processual de intimação para a passagem de certidão. Por outro lado, e quanto ao mérito do pedido de
intimação, continua a defender que não houve um acto de liquidação pela Segurança Social relativamente
às contribuições e quotizações em cobrança coerciva, pois é ao contribuinte que incumbe apresentar
as declarações de remunerações e pagar as contribuições até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que
disserem respeito, sendo um caso de autoliquidação.
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Vejamos.
Convém começar por recordar que esta Secção de Contencioso Tributário teve já oportunidade
de doutrinar, a propósito da questão de saber se o prazo para deduzir oposição a uma execução fiscal
se suspende por virtude da apresentação de pedido de passagem de certidão dos elementos omitidos no
acto de citação do responsável subsidiário relacionados com o acto de liquidação da dívida exequenda,
que o regime previsto no art. 37.º do CPPT não alberga, em princípio, o deferimento do início do prazo
para deduzir oposição a essa execução fiscal, salvo nos casos em que na oposição 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.
Como se deixou referido nos acórdãos também relatados pela presente relatora em 12/05/2010,
no recurso n.º 0632/09, e em 13/10/2010, no recurso n.º 0493/10, 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 art. 268º da Constituição Portuguesa, 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. Razão por que o art. 36º do CPPT estabelece que «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» (nº 1) e que «as notificações conterão sempre a decisão, os seus fundamentos e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto
notificado, bem como a indicação da entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou
subdelegação de competências» (nº 2).
E é nesse enquadramento que o art. 37.º do CPPT estipula que «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» (nº 1) e que «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» (nº 2).
O que significa, em primeiro lugar, que os actos em matéria tributária que afectem direitos e
interesses legítimos dos contribuintes têm obrigatoriamente de ser notificados ao interessado; em
segundo lugar, que essa notificação tem de conter determinados elementos; em terceiro lugar, que se
essa notificação for incompleta o interessado pode requerer a notificação dos elementos omitidos ou
a passagem de certidão que os contenha dentro de determinado prazo; e, em quarto lugar, que uma
vez usada esta faculdade, o prazo para reagir contra o respectivo acto tributário se conta a partir da
notificação dos elementos que haviam sido omitidos ou da passagem de certidão que os contenha. E
que o instrumento previsto no art. 37.º do CPPT diz respeito à comunicação desses actos em matéria
tributária, e visa alcançar a perfeição, a suficiência ou a eficácia da notificação desses actos, com a
finalidade de possibilitar a utilização esclarecida e conveniente do meio judicial próprio em relação a
actos ou a decisões em matéria tributária.
Esse instrumento previsto no art. 37º do CPPT não se destina, assim, a suprir as deficiências de
outro tipo de actos, designadamente de actos processuais no âmbito de processos judiciais, cujas regras
de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo Civil (arts. 193.º
e seguintes).
É, pois, neste contexto que se tem sedimentado a orientação jurisprudencial desta Secção de
Contencioso Tributário no sentido que em processo de execução fiscal, de natureza judicial face ao
disposto no art. 103º da LGT, particularmente no que toca ao acto de citação, não tem, em princípio,
aplicação a norma contida no art. 37º do CPPT, pois a citação constitui um acto processual e não um
acto em matéria tributária. E apesar de a lei impor que o acto de citação do responsável solidário
ou subsidiário inclua os elementos essenciais do acto tributário de liquidação donde emerge a dívida
(art. 22.º, n.º 4, da LGT), o regime previsto no art. 37.º do CPPT é inaplicável às situações em que a
citação desses responsáveis não contém esses elementos, por não constituir o meio adequado para obter
o aperfeiçoamento de actos processuais e para deferir o termo inicial do prazo de oposição à execução
que nasce com a realização da citação.
Pelo que, sempre que esses responsáveis careçam, para organizar a sua defesa em sede de oposição, dos elementos que legalmente deviam acompanhar a citação, devem suscitar a questão no próprio
processo executivo, arguindo a nulidade da citação por preterição das formalidades previstas na lei
- cfr. os acórdãos acima citados, bem como os proferidos em 7/09/2011, no recurso n.º 0154/11, em
20/12/2011, no recurso n.º 01037/11; vide, ainda, o acórdão do Pleno da Secção de 19 de Setembro de
2012, no recurso por oposição de acórdãos n.º 01075/11 (1).
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Todavia, no presente caso não está em causa a perfeição de um acto de citação de um responsável
subsidiário, mas a questão da possibilidade legal de o devedor que consta do título executivo (devedor
originário) pedir à entidade administrativa exequente os elementos relativos aos actos de liquidação
donde emergem as dívidas exequendas por, alegadamente, não ter conhecimento dessas liquidações,
dos seus fundamentos de facto e de direito, e da sua notificação.
Aliás, no presente caso, a citação no processo de execução terá sido efectuada de forma regular
e válida, já que a lei não impõe que a citação do devedor originário seja acompanhada dos elementos
relativos ao acto de liquidação, razão por que não podemos defender a tese acolhida nos acórdãos
proferidos por esta Secção do STA em 30/05/2012, em 12/09/2012 e em 17/10/2012, nos recursos
n.º 0503/12, 0899/12 e 0952/12, respectivamente, no sentido de que o executado devia «ter arguido a
nulidade da citação (artº 198º, n.º 2 do Código de Processo Civil) no âmbito do processo de execução
fiscal, com a garantia adicional de poder reclamar do eventual acto de indeferimento de tal arguição
de nulidade (arts. 103º, n.º 2 da Lei Geral Tributária e 276º do Código de Procedimento e Processo
Tributário). Este seria o meio processual adequado para obter a tutela jurídica dos seus direitos e
não o meio processual de intimação para prestação de informações ou passagem de certidão (104º,
n.º 1 do CPTA e 146º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário)» e que, por essa razão,
decidiram que o art. 37º do CPPT não seria o instrumento adequado para suprir a nulidade processual
cometida, o que conduziu à conclusão, aí sustentada, sobre a inidoneidade do meio utilizado de intimação para passagem de certidão.
É que, no caso vertente, no requerimento que a contribuinte devedora dirigiu ao Vice-Presidente
do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social não foi arguida a irregularidade da citação,
mas, tão só, invocado o desconhecimento dos fundamentos de facto e de direito das liquidações que
geraram as dívidas em cobrança no processo executivo aí referenciado, e alegado que a citação nada
a informa quanto a isso, e que «3º -...nos termos do art. 36º, n.º 1 do Código de Procedimento e de
Processo Tributário “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”; 4º
- Acrescentando-se no n.º 2 daquela disposição legal que “as notificações conterão sempre a decisão,
os seus fundamentos e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado, bem como a
indicação da entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de competências”; 5º - E o n.º 2 do art. 24º do mesmo Código de Procedimento e de Processo Tributário prevê,
por seu turno, que “nos procedimentos e processos não informatizados, as certidões e termos serão
obrigatoriamente passados mediante a apresentação de pedido escrito ou oral, no prazo máximo de
10 dias”; 6º - Torna-se, pois, premente, levar ao conhecimento da ora Requerente – o que ainda não
sucedeu – a decisão que deu origem às referidas liquidações e os seus fundamentos; 7º - ou, se se
concluir que a Requerente foi notificada da respectiva fundamentação, de facto e de direito, a sua
concreta identificação. TERMOS EM QUE, AO ABRIGO E PARA OS EFEITOS DO DISPOSTO NOS
artigos 24º, n.º 2, 36º, NºS 1 E 2, E 37º n.º 1 DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO
TRIBUTÁRIO, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA SE DIGNE ORDENAR, NO PRAZO DE 10 DIAS
E ISENTA DE PAGAMENTO, A PASSAGEM DE CERTIDÃO CONTENDO OS SEGUINTES ELEMENTOS: (…)».
Neste enquadramento, parece-nos claro que embora o requerimento tenha sido efectuado na
sequência da citação para a execução fiscal, o que o contribuinte pretendeu advogar foi, não a irregularidade da citação com vista ao suprimento de deficiências desse acto processual ou a obtenção
de informação no âmbito de um processo judicial tributário, mas, sim, invocar, perante a entidade
administrativa liquidadora, a falta de conhecimento dos actos de liquidação donde emergem as obrigações tributárias em cobrança coerciva, por os mesmos nunca lhe terem sido notificados, tendo em
vista a obtenção dos elementos relativos a esses actos para efeitos de eventual reacção administrativa
ou contenciosa.
Ora, nessas situações, o interessado tem de ter a possibilidade de solicitar à autoridade administrativa exequente o conteúdo dos actos de onde emergem as dívidas que lhe estão a ser exigidas, de
requerer certidão contendo os elementos essenciais dos respectivos actos de liquidação, não se vendo
obstáculo legal a que se considere serem as normas constantes dos artigos 36º e 37.º do CPPT os preceitos fundamentadores do pedido de certidão do acto de liquidação e da respectiva fundamentação.
Se é inquestionável a possibilidade legal de utilizar o instrumento previsto no art. 37º do CPPT nos
casos em que se invoca a realização de uma notificação incompleta de actos em matéria tributária, por
maioria de razão se tem de permitir a utilização desse instrumento nos casos em que se invoca a total
ausência de notificação desse tipo de actos, em que estes são ineficazes em relação ao destinatário e
em que não pode, por isso, começar a correr o prazo para impugnação administrativa ou contenciosa
que contra ele possa ser usado.
E a falta de resposta à pretensão, sem a enunciação de qualquer objecção pela entidade demandada
- como aconteceu no caso vertente -, permite a formulação de pedido de intimação para a passagem da
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pretendida certidão, em conformidade com o disposto nos artigos 104º e segs. do CPTA, aplicável ex
vi do disposto no art. 146º, n.º 1, do CPPT.
Com efeito, a Constituição da República Portuguesa consagra o princípio da liberdade de informação – que integra o direito de o administrado se informar e de ser informado, sem impedimentos,
censura ou discriminações (art. 37.º, n.ºs 1 e 2) – sendo que nos termos do n.º 2 do art. 48.º do texto
constitucional todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos sobre os actos das entidades públicas, como é o caso dos actos em matéria tributária. E o artigo 268.º da CRP prevê, entre os direitos
dos administrados, o direito de serem informados pela Administração sempre que o requeiram sobre
o andamento de processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas (n.º 1 - direito à informação procedimental), e, bem
assim, o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem prejuízo do disposto na lei em
matérias referentes à segurança interna e externa, à intimidade das pessoas, à investigação criminal
(n.º 2 - direito à informação não procedimental).
Este direito à informação dos administrados, consagrado no art. 268.º, n.ºs 1 e 2, assume
natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias consagrados, sendo que tal direito, da forma
ampla como está consagrado, engloba um número alargado de direitos “instrumentais”, nomeadamente a consulta do processo, a transcrição de documentos e a passagem de certidões, estando
intimamente ligado com o direito de participação em procedimentos administrativos e tributários. E é neste cenário legal que o art. 104º, n.º 1, do CPTA estipula que «Quando não seja dada
integral satisfação aos pedidos formulados no exercício do direito a informação procedimental
ou do direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, o interessado pode requerer
a intimação da entidade administrativa competente, nos termos e para os efeitos previstos na
presente secção», consagrando, assim, o meio processual adequado a obter a satisfação, pela via
judicial, do direito à informação procedimental tutelado na lei – que é o direito a obter certidão
dos documentos que constem dos processos a que os interessados tenham direito de acesso, constante do art. 61º do CPA, e o direito a passagem de certidões a que se refere o art. 62º do mesmo
Código (2), a que correspondem, no âmbito do direito tributário, as normas contidas no art. 59º
da LGT (3), no art. 67º da LGT (4), e no art. 24º do CPPT, segundo o qual «As certidões de actos
e termos do procedimento tributário, bem como de actos e termos judiciais, serão obrigatoriamente passadas mediante a apresentação de pedido escrito ou oral, no prazo de 10 dias», pelo
que, decorrido esse prazo de 10 dias sem que tenha sido passada a certidão, assiste ao requerente
a possibilidade de deduzir pedido de intimação nos termos do art. 104º do CPTA, aplicável por
força do art. 146º, n.º 1 do CPPT.
Por conseguinte, face ao teor do requerimento apresentado ao Vice-Presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social, a que este não deu qualquer resposta, o presente meio processual
é o próprio, já que a idoneidade do meio processual se afere face ao pedido formulado pelo autor. Aliás,
é a própria lei processual a encarar a intimação como o meio processual próprio (de carácter impositivo
e não de carácter impugnatório), para reagir contra qualquer forma de recusa do direito à informação.
Meio processual que, tal como está regulado na lei ordinária, assegura, por forma eficaz e urgente, a
tutela judicial do referido direito à informação (nos termos em que o mesmo se encontra legalmente
protegido), perante conduta da Administração que ilegalmente o lese, sem necessidade de recurso a
outro meio processual alternativo para a tutela efectiva daquele direito.
Por fim, importa salientar que a entidade requerente nunca afirmou que pretendia os elementos
solicitados para deduzir oposição à execução fiscal. O requerente pode pretender os elementos solicitados
apenas para analisar se deve ou não reagir contra a legalidade dos actos de liquidação fora do processo
de execução fiscal – através de reclamação graciosa ou de impugnação judicial - pelo não lhe pode ser
negada a possibilidade de acesso a esses elementos, sob pena de lhe ser coarctada a possibilidade de
defesa e negado o direito constitucional a uma tutela jurisdicional efectiva.
De todo o modo, sempre se dirá que embora a defesa do citado relativamente ao acto de liquidação
deva ser levada a cabo, em princípio, fora do processo de execução fiscal - através de reclamação graciosa, impugnação judicial ou pedido de revisão oficiosa - o certo é que existe a possibilidade legal de
na oposição à execução ser impugnado o acto ao abrigo das alíneas a), g) e h), do n.º 1, do art.º 204.º do
CPPT, e, nesses casos, a ausência de notificação dos elementos relativos à liquidação terá repercussão
nos direitos a exercer no processo de execução. E como não se pode saber antecipadamente se o devedor
vai querer impugnar a liquidação através de oposição à execução [o que é sempre viável relativamente
a situações enquadráveis na alínea a) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT], convém assegurar-lhe todos os
direitos processuais que a lei lhe confere, inclusivamente o de utilizar o meio processual de intimação
para a passagem de certidão.
Por tudo o que deixámos exposto, conclui-se que a decisão judicial recorrida não merece ser
censurada no que toca à decisão de verificação dos pressupostos legais para a utilização do processo
judicial de intimação para a passagem de certidão.
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E o mesmo se passa quanto ao mérito da pretensão.
Como se deixou salientado na sentença, a inexistência dos elementos peticionados pela requerente
- v.g. actos de liquidação - não obsta à procedência da presente intimação, sendo evidente, contudo,
que a Administração só está obrigada a prestar a informação de que disponha, pelo que não dispondo
dos referidos elementos deverá emitir certidão negativa.
E a ser verdade que as dívidas em causa provém de actos de autoliquidação – como a entidade
liquidadora só em sede de processo judicial de intimação veio informar - de quotizações e contribuições à Segurança Social, actos em que não existe um verdadeiro acto de liquidação praticado pela
administração no âmbito de um procedimento, era essa a informação que devia ter sido prestado ao
contribuinte. Pelo que essa circunstância não constitui obstáculo à satisfação do pedido de informação
formulado, onde fora, aliás, expressamente deduzida a pretensão de «certificação (caso se verifique)
da inexistência dos elementos pretendidos nas alíneas anteriores».
Assim sendo, deveria a entidade requerida ter fornecido à requerente os elementos de que dispõe
e/ou certificado a inexistência dos elementos requeridos, o que não fez, pelo que nenhum obstáculo
se vislumbra para a procedência do pedido de intimação para passagem dessa certidão enquanto meio
adequado, possível e eficaz de satisfação da pretensão e de realização do direito de acesso à tutela
jurisdicional efectiva.
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 pela recorrente.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino Ribeiro (Declaração de Voto).
Com dúvidas, dada a posição que se tem tomado sobre esta matéria nos acórdãos do STA
de 23/09/2009 (rec.046/09), de 28/03/2012 (rec.0947/11), de 14/06/2012 (rec.0443/12 e de
30/05/2012 (rec.0104/12), dos quais se considera que não há procedimento tributário e liquidação de dívida. Assim sendo, parece que a fundamentação aí se pode obter através do artº 37º
do CPPT.
(1) Que apreciou a questão de saber se a falta de observância da formalidade prevista no n.º 4 do art.º 22º da LGT no acto
de citação do devedor subsidiário é susceptível de provocar a nulidade do acto de citação, ou se, pelo contrário, é insusceptível
de provocar essa nulidade processual por não ter a ver com o processo executivo em si nem ter repercussão directa nele, tendo-se decidido, por unanimidade, que essa falta representa a inobservância de uma formalidade legal e configura uma nulidade
processual à luz do regime contido no artigo 198.º do CPC.
(2) Segundo o qual «Os interessados têm direito, mediante o pagamento das importâncias que forem devidas,
de obter certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos que constem dos processos a que tenham
acesso».
(3) Que prevê deveres de informação genérica aos contribuintes – alíneas a), b) e i) do n.º 3 e no n.º 6 – e deveres de
informação em concreto relativamente a contribuintes que são intervenientes em procedimentos tributários – alíneas c), d), e),
f), g), j) e l) do n.º 3 – e que engloba «o acesso, a título pessoal ou mediante representante, aos seus processos individuais ou,
nos termos da lei, àqueles em que tenham interesse directo, pessoal e legítimo» bem como a «informação ao contribuinte dos
seus direitos e obrigações, designadamente nos casos de obrigações periódicas».
(4) Que consagra o direito à informação procedimental ou direito de acesso dos contribuintes aos respectivos processos
individuais, designadamente sobre a sua concreta situação tributária, estipulando a obrigação de a administração tributária
prestar as informações no prazo de 10 dias.

Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação. Suficiência da garantia. Dispensa da prestação de
garantia. Ónus da prova dos respectivos pressupostos.
Sumário:
I — A «suficiência» da garantia oferecida é aferida em função do valor da dívida
exequenda.
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II — Estando os bens oferecidos em garantia a garantir igualmente o cumprimento de
outras dívidas tributárias da executada, cujo valor ultrapassa o valor dos bens
oferecidos em garantia, manifesto é que a garantia oferecida se apresenta como
insuficiente para assegurar também a dívida exequenda objecto dos presentes
autos.
III — A lei é clara na exigência que formula de que o pedido de dispensa, a dirigir ao
órgão de execução fiscal, seja instruído com a prova documental necessária (cfr. o
n.º 3 do artigo 170.º do CPPT), norma esta que, não devendo ser interpretada, sob
pena de inconstitucionalidade, como uma restrição probatória, obriga, contudo, a
que, salvo casos excepcionais e devidamente justificados, os documentos indicados
pelos requerentes para prova dos factos constitutivos do direito à dispensa da
prestação de garantia sejam desde logo juntos ao requerimento em que é solicitada
a dispensa.
Processo n.º 1298/12-30.
Recorrente: LAMAQUINA — Comércio de Máquinas e Veículos, 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 – LAMAQUINA – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, S.A., com os sinais dos
autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria,
de 27 de Setembro de 2012, que julgou totalmente improcedente a reclamação por si deduzida contra
o despacho do chefe do Serviço de Finanças da Batalha, de 5 de Julho de 2012, de recusa dos bens
oferecidos em garantia e de indeferimento do pedido de dispensa de garantia no processo de execução
fiscal n.º 1333201201009028.
A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) Na douta sentença recorrida foi entendido que os bens indicados em garantia não são aptos para
a garantia pretendida, na medida em que já não garantem as dívidas de processos executivos anteriores
ao presente processo.
B) Afigura-se, no entanto, à recorrente que a suficiência da garantia não se pode aferir apenas
pelas próprias dívidas mas também pelos próprios meios e bens de que o devedor disponha para
prestar garantia.
C) Com efeito, ao devedor apenas é exigível que indique em garantia os seus próprios bens e os
meios que estejam ao seu alcance sendo que, em caso das dívidas serem superiores aos bens, a garantia
será sempre insuficiente.
D) A insuficiência de garantia resultante dos montantes em dívida serem superiores aos bens não
justifica nem desobriga que a mesma garantia seja dada em todos os processos, sendo que, a extinção e
ou anulação gradual duns processos, nomeadamente resultante do cumprimento dos planos prestacionais,
confere maior idoneidade e suficiência às mesmas garantias, prestadas em processos subsequentes e
que se mantenham activos e pendentes.
E) Na douta sentença recorrida entendeu-se que a recorrente não provou nem demonstrou os
pressupostos necessários à concessão da dispensa de garantia.
F) Afigura-se, no entanto, à recorrente que a douta sentença recorrida não cumpriu com a obrigação da produção da prova apresentada pela recorrente quer em sede de prova testemunhal quer em
sede de prova documental.
G) A circunstância da recorrente não ter apresentado a prova documental que protestou juntar
deve-se tão só ao facto do pretender fazer em sede de julgamento.
H) A douta sentença recorrida fez errada aplicação e interpretação do n.º 4 do artigo 52.º da LGT
e do n.º 4 do artigo 170.º do CPPT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada
a douta sentença recorrida, ordenando-se a baixa deste processo com vista à produção, no Tribunal
recorrido, da prova apresentada na p.i.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da reclamação apresentada contra
decisão proferida pelo órgão da execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. A norma constante do art. 170.º n.º 3 CPPT deve ser interpretada no sentido de não conter uma
proibição absoluta, em abstracto, de o executado produzir prova testemunhal no âmbito do incidente
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de dispensa de prestação de garantia, sob pena de violação dos princípios constitucionais do acesso ao
direito e aos tribunais e da proporcionalidade;
Tendo o órgão de execução fiscal o poder discricionário de decidir, em cada caso concreto, se
tal meio de prova é necessário ou desnecessário à decisão do incidente (arts. 20º n.º 1 e 266º n.º 2
CRP; cf. em casos semelhantes acórdãos Tribunal Constitucional nºs 681/2006, 12 dezembro 2006 e
646/2006, 28 novembro 2006; acórdãos STA-SCT 21.12.2012 processo n.º 1162/12)
Por maioria de razão esta doutrina deve aplicar-se no caso de reclamação para o tribunal tributário da decisão proferida pelo órgão da execução fiscal, como corolário do princípio da admissibilidade no processo judicial tributário dos meios gerais de prova (arts. 97.º n.º 1 alínea n) e 115.º n.º 1
CPPT, inscrito na tramitação do processo de impugnação judicial mas aplicável a todas as espécies
de processo judicial tributário).
2. No caso concreto o reclamante indicou prova documental (que protestou juntar) e arrolou prova
testemunhal:
- em conformidade com o ónus da prova que lhe incumbe (arts. 170.º n.º 3 e 199º n.º 3 CPPT);
- visando a demonstração dos pressupostos de dispensa da prestação de garantia: inexistência
de responsabilidade do executado na situação de insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento
da quantia exequenda e acrescido, indiciante de manifesta falta de meios económicos e de prejuízo
irreparável a ser causado pela prestação de garantia (art. 52.º n.º 4 LGT)
Não colhem os argumentos invocados na fundamentação da sentença (indicação pela reclamante
de prova documental que não produziu; dispensabilidade da prova testemunhal, porque complementar
da prova documental não produzida): o princípio do inquisitório impõe ao tribunal que realize ou ordene
todas as diligências consideradas úteis ao apuramento dos factos alegados ou de que oficiosamente
pode conhecer (arts. 99.º n.º 1 LGT; art. 13º n.º 1 CPPT)
3. Neste contexto a formulação pelo tribunal de um juízo ponderado sobre a verificação/inverificação daqueles pressupostos exige a apreciação da prova testemunhal e documental indicadas pelo
reclamante
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença recorrida deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do
processo ao tribunal recorrido para produção e apreciação da prova documental e testemunhal apresentada na petição de reclamação
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se bem andou a sentença recorrida ao julgar improcedente a reclamação do acto de
indeferimento da garantia oferecida para suspender a execução e de dispensa da prestação de garantia
no remanescente, sem realização das diligências probatórias requeridas.
5 – Na sentença objecto de recurso foram fixados os seguintes factos:
A) Em 17-05-2012 o Serviço de Finanças da Batalha, instaurou contra o ora reclamante o processo de execução fiscal n.º 1333201201009028 por dívida de IRS do ano de 2009 no montante de
€846.617,78. – (cfr. processo de execução fiscal em anexo aos autos).
B) No Serviço de Finanças da Batalha encontram-se instaurados contra a reclamante, os processos
de execução fiscal nºs 133301101017640, 133301101016695, 1333201101021486, 133301101021885 e
1333201201007157, no valor de €242.864,78, cuja dívida se encontra englobada em plano prestacional
e com garantia constituída no valor de €303.580,98. – (facto alegado na p.i. e confirmado pelo doc. de
fls. 77 e 78 destes autos e processo de execução fiscal em anexo).
C) No Serviço de Finanças da Batalha encontram-se também instaurados contra a reclamante, os
processos de execução fiscal nºs 133201201009168 por dívida de IRC do ano de 2009 na quantia de
€ 409.329,02 e 1333201201009150, por dívida de IRC do ano de 2008 na quantia de € 719.695,79. –(facto
alegado na p.i. e confirmado pelo doc. de fls. 77 e 78 destes autos).
D) Encontra-se em apreciação no mesmo Serviço de Finanças pedido de pagamento em prestações
no processo de execução n.º 1333201201008307, cuja dívida é de €459.925,97, e a garantia a constituir
no valor de € 574.907,46. (cfr. doc. de fls. 77 e 78 destes autos).
E) A garantia a prestar no processo de execução fiscal, referido em A), é de €1.075.399,01. (cfr. doc.
de fls. 77 e 78 destes autos e processo de execução fiscal em anexo).
F) Em 27/06/2012, a reclamante apresentou no Serviço de Finanças da Batalha e quanto ao processo
mencionado em A), requerimento em que oferece como garantia o penhor de máquinas e equipamentos
com o valor de €448.309 e penhora de prédios com o valor patrimonial global de €180.744,44, totalizando o valor das garantias prestadas € 629.054,19. (cfr. doc. de fls. 77 e 78 destes autos e processo
de execução fiscal em anexo).
G) A garantia prestada nos processos referidos em B) e oferecida no processo referido em D) é a
mesma que a reclamante oferece nos presentes autos. (cfr. doc. de fls. 77 e 78 destes autos).
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H) Em 5/7/2012, o Chefe do Serviço de Finanças da Batalha proferiu despacho de indeferimento
o requerimento, referido em C), nos termos constantes de fls. 14 e 15 destes autos.
I) A reclamante não tem cumprido os planos prestacionais a que se vinculou, mencionados em
B). – (cfr. fls. 95 destes autos e processo de execução fiscal em anexo).
6 – Apreciando
6.1 Do mérito do recurso
A sentença recorrida, a fls. 122 a 131 dos autos, julgou totalmente improcedente a reclamação
judicial deduzida pelo ora recorrente contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças da Batalha
que lhe indeferiu a prestação de garantia para suspender a execução por si oferecida em razão da
sua manifesta insuficiência, pois que os bens oferecidos em penhor e à penhora já garantem o cumprimento de outras dívidas fiscais do executado, bem como a dispensa de prestação de garantia em
relação ao remanescente (no caso, correspondente ao total), por incumprimento do ónus da prova
da verificação dos pressupostos legais da respectiva dispensa (cfr. sentença recorrida, a fls. 126 a
131 dos autos).
Insurge-se contra o decidido a recorrente, quer quanto à julgada insuficiência dos bens oferecidos
em garantia, pois que entende que a suficiência da garantia não se pode aferir apenas pelas próprias
dívidas mas também pelos próprios meios e bens de que o devedor disponha para as prestar, não dispondo o devedor de outros bens “livres” (cfr. conclusões A) a D) das suas alegações de recurso), quer
quanto à ausência de prova dos pressupostos necessários à concessão da dispensa de garantia, pois que
entende que o tribunal recorrido não cumpriu com a obrigação de prova apresentada pela recorrente
(cfr. conclusões E) a H) das suas alegações de recurso).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto
aos autos e supra transcrito pronuncia-se no sentido da procedência do recurso, pois que, relativamente
à dispensa de prestação de garantia, o princípio do inquisitório impõe ao tribunal que realize ou ordene
todas as diligências consideradas úteis ao apuramento dos factos alegados ou de que oficiosamente
pode conhecer (arts. 99.º n.º 1 LGT; art. 13º n.º 1 CPPT) e a formulação pelo tribunal de um juízo
ponderado sobre a verificação/inverificação daqueles pressupostos exige a apreciação da prova testemunhal e documental indicadas pelo reclamante.
Vejamos, pois.
Não colhem os argumentos apresentados pela recorrente no que à suficiência dos bens oferecidos
em garantia respeita.
Como bem decidido, estando os bens oferecidos em garantia a garantir igualmente o cumprimento
de outras dívidas tributárias, cujo valor ultrapassa o valor dos bens oferecidos em garantia, manifesto
é que a garantia oferecida se apresenta como insuficiente para assegurar também a dívida exequenda
objecto dos presentes autos, havendo a “suficiência da garantia que ser aferida em função do valor
da dívida, pois que é este o único critério legal e objectivo que decorre dos artigos 52.º da Lei Geral
Tributária e 199.º do CPPT, e não por qualquer outro critério, porventura mais favorável às pretensões
dos executados.
Improcedem, pois, as alegações da recorrente sintetizadas nas conclusões A) a D).
No que aos pressupostos da dispensa de prestação de garantia respeita, entendemos que
a lei é clara na exigência que formula de que o pedido de dispensa, a dirigir ao órgão de execução fiscal, seja instruído com a prova documental necessária (cfr. o n.º 3 do artigo 170.º do
CPPT), norma esta que, não devendo ser interpretada, sob pena de inconstitucionalidade, como
uma restrição probatória (cfr., neste sentido, o recente Acórdão deste Supremo Tribunal de 21
de Novembro de 2012, rec. n.º 1162/12), obriga a que, salvo casos excepcionais e devidamente
justificados, os documentos indicados pelos requerentes para prova dos factos constitutivos do
direito à dispensa da prestação de garantia sejam desde logo juntos ao requerimento em que é
solicitada a dispensa.
Não os tendo junto nem no requerimento de dispensa de prestação de garantia, nem com a petição
de reclamação, sem qualquer justificação para o facto e alegadamente porque aguardava pela realização
das diligências probatórias a realizar no tribunal “a quo”, a recorrente acabou por incumprir o ónus
de prova dos pressupostos de dispensa da garantia que sobre si impendia, razão pela qual a decisão
recorrida, que assim julgou, nenhuma censura merece.
Face ao exposto, necessário é concluir que o recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Neto.

Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce
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Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Garantia. Compensação de créditos.
Sumário:
Estando pendente impugnação judicial da liquidação e não tendo, no seguimento desta,
ocorrido ainda a apreciação, por parte da AT, do pedido de prestação de garantia
oferecida pela executada para suspender a execução, não podia operar-se a penhora
de créditos e consequente compensação, por iniciativa da AT, nos termos do n.º 1
do artigo 89.º do CPPT.
Processo n.º 1306/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo Continente Hipermercados, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto,
na qual se julgou parcialmente procedente a reclamação deduzida por Modelo Continente Hipermercados,
S.A., nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra o acto de compensação de créditos - “Retenção a
Fornecedores” - efectuado no processo de Execução Fiscal n.º 1821201101008170 a correr termos no
1º Serviço de Finanças de Matosinhos contra a aqui recorrida.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou parcialmente procedente a
reclamação deduzida nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, contra o ato de compensação de
créditos retidos pela Câmara Municipal de Sintra, no montante de € 11.918,46 ((1) Correspondente
a 25% do valor total de uma fatura devida por esta entidade à aqui reclamante), efetuado pela AT no
PEF com o n.º 1821201101008170, que corre termos no SF de Matosinhos 1 contra a aqui reclamante.
B. Decidiu, a final, o Tribunal a quo pela ilegalidade do “acto de penhora/retenção crédito, objecto da presente reclamação”, porquanto “uma vez que aquando da retenção e penhora a aceitação
da garantia estava por decidir, o processo de execução fiscal deveria ficar suspenso”,
C. considerando que “durante o período em que aquela garantia se encontra em apreciação
pela AF, a execução fiscal deveria ter permanecido suspensa, nos termos do artigo 169º, do CPPT”
e que “a reclamação judicial contra a decisão de indeferimento da prestação de garantia leva a que,
à luz do estabelecido no art. 169º do CPPT, enquanto a entidade competente não se pronunciar definitivamente sobre essa susceptibilidade (e agora em sede judicial), o processo de execução fiscal se
mantenha suspenso”,
D. Com tal decisão e com a ressalva do sempre devido respeito pelo que assim vem decidido, não
pode a Fazenda Pública conformar-se, porquanto entende que os autos demonstram o integral preenchimento dos requisitos necessários para que a AT efetive a compensação operada.
E. A AT está vinculada a aplicar os créditos do contribuinte na compensação das suas dívidas,
como uma das formas de extinção das obrigações tributárias, sendo que, o art. 52º da LGT impede
a suspensão da cobrança da prestação tributária, efetuada no processo de execução fiscal, salvo nos
casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação da liquidação ou oposição à
execução que tenha por objeto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, sempre que exista
prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.
F. Por sua vez, o art. 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de garantia
nos termos do art. 195º ou à sua prestação, nos termos do art. 199º.
G. Acontece que, o respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à
AT a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos
previstos na lei (cfr. arts. 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), por força do princípio da indisponibilidade
dos créditos tributários, genericamente enunciado no art. 30º da LGT.
H. Assume, pois, a suspensão da execução fiscal um caráter claramente excecional, designadamente, tendo em conta os estritos termos e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei na
atividade administrativa tributária e da indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da concessão
de moratórias no seu pagamento, mormente se estiverem vencidos, afasta-se quaisquer juízos de oportunidade daquela mesma atividade.
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I. Ora, in casu, com a prestação da garantia sob a forma de fiança não ficou o órgão de execução
fiscal investido, desde logo, na obrigação de suspensão da execução, constatando-se que a controvertida
aplicação no PEF dos créditos retidos pela Câmara Municipal de Sintra é legítima, já que no momento
da sua concretização, não obstante a reclamante ter oferecido garantia, não se mostrava o PEF suspenso
nos termos do disposto no art. 169º.
J. É, aliás, o próprio Tribunal a quo quem o confirma, a fls. 18 da douta sentença de que se recorre
e onde se lê que “na data em que foi efectuada a penhora aqui em questão, a quantia exequenda não se
encontrava garantida pela fiança apresentada, uma vez que, aquela garantia, datada de 18.02.2011,
se encontrava em apreciação por, de novo, não ter sido aceite”.
K. Sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idóneo à promoção da
sua cobrança, sendo pois legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer um facto extintivo
da prestação tributária em dívida, como seja, a aplicação do crédito ora controvertida.
L. Impunha-se, pois, à AT a obrigação de efetuar a aplicação do crédito retido na dívida cuja execução não se encontrava garantida, considerando, que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce
após o decurso do prazo de pagamento voluntário, e que os créditos do executado para com a AT são
obrigatoriamente aplicados no pagamento das suas dívidas a esta mesma entidade.
M. Entende, assim, a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo vem decidido e salvo melhor
entendimento, que a douta decisão recorrida, padece de erro no julgamento na aplicação do direito,
pois, decidindo como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurídicas aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a suspensão da execução fiscal, ou seja, o
art. 169º do CPPT.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida, com as legais
consequências.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. Matéria controvertida:
- se a recorrente podia ter efectuado a compensação, por não ser caso de aplicar a suspensão da
execução, em respeito do disposto no art. 52º da L.G.T., e do disposto no art. 169º, 195º e 199º do C.P.P.T.,
e nos princípios da igualdade, da proibição de arbítrio e da indisponibilidade dos créditos tributários.
2. Posição que se defende.
a. Fundamentação.
Quando a A.T. veio a operar a compensação da dívida em causa com crédito a favor da reclamante,
esta tinha apresentado garantia por fiança de uma S.G.P.S., a qual se encontrava pendente de apreciação
quanto à sua idoneidade, conforme resulta dos pontos 12 a 16 do probatório.
Com arrimo no entendimento actualmente dominante em vasta jurisprudência deste S.T.A. — por
todos, cfr. os acórdãos de 15-2-2012, 31-3-2012 e 23-5-2012, proferidos nos processos 089/12, 026/12
e 0452/12 —, parece ser de entender que não podia a A.T. ter procedido à dita compensação com crédito
a favor da reclamante, não resultando a dita garantia como não controvertida.
E vem-se julgando tal de acordo com uma interpretação conforme à Constituição, à qual parece
ser de proceder, com base nos princípios da igualdade, da tutela judicial efectiva e da boa fé, que há
que respeitar em detrimento de quaisquer outros.
Assim, e quanto à prestação da garantia que, uma vez oferecida, parece não poder de deixar de
se sujeitar à “pendência” que, nos termos do art. 89º, conste, para se entender determinantemente que
estava impedido de se proceder à compensação efectuada.
No presente caso, tendo a decisão da A.T. que foi ainda posteriormente proferida sido objecto de
reclamação, em que foi posta em causa a legalidade da dita recusa, é de entender que não se encontrava
reunido o necessário pressuposto de legalidade para se proceder à compensação de crédito.
b. Conclusão.
Parece que não podia ter sido efectuada a dita compensação, pelo que o recurso é de improceder,
sendo de manter o decidido que anulou a mesma.»
1.5. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. Em 22.01.2011, foi autuado o processo de execução fiscal 1821201101008170, pelo Serviço
de Finanças de Matosinhos 1, e em que consta como executada a sociedade “Modelo Continente Hipermercados, SA”, com referência, a uma dívida para cobrança coerciva de uma liquidação adicional
de IVA, relativa ao ano de 2006, no montante global de € 38,784.370,39 — cfr. fls. 3 a 30 dos autos
que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
2. Em 31.01.2011, a Reclamante apresentou um requerimento dirigido ao Chefe do Serviço de
Finanças de Matosinhos 1, no âmbito do indicado processo de execução fiscal, o qual se dá aqui por
integralmente reproduzido, e onde manifesta a intenção de apresentar reclamação ou impugnação judicial, contra a liquidação exequenda, para o que está disposta a prestar garantia idónea por pretender
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obter efeito suspensivo da instância executiva, requerendo a fixação do montante e demais condições
pelas quais deve ser prestada garantia, disso notificando a requerente — cfr. fls. 31 e 32, dos autos
que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
3. Em 31.03.2011, a Reclamante deduziu impugnação judicial contra a sobredita liquidação, a qual
corre termos, sob o n.º 1058/11.2BEPRT, na 4ª Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto - cfr. doc. n.º 6 junto com a PI de reclamação judicial e consulta ao SITAF.
4. Em 08.02.2011, a Reclamante foi notificada para, no prazo de 15 dias, apresentar garantia
idónea, no montante de € 49.218.625,71, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, a que
respeitam os presentes autos — cfr. fls. 33 a 36 dos autos que se tem por integralmente reproduzidas
para os devidos efeitos legais.
5. Em 18.02.2011, a Reclamante apresentou um requerimento, no Serviço de Finanças de Matosinhos 1, relativamente ao indicado processo de execução fiscal, onde refere que vem juntar a “garantia
(fiança) no valor de € 49.218.625,71 (quarenta e nove milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e vinte
e cinco euros e setenta e um cêntimos,)”, juntando, em anexo, um documento subscrito pela SONAE
MC — MODELO CONTINENTE, SGPS, S.A., em que esta sociedade declara, com referência ao
processo de execução fiscal indicado, constituir-se “fiador da sociedade Modelo Continente Hipermercados, S.A. Pessoa Colectiva com o n.º 502011475 e sede na Rua João Mendonça, n.º 529, Senhora da
Hora, perante o Serviço de Finanças de Matosinhos 1, até ao montante de € 49.218.625,71 (quarenta
e nove milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e vinte e cinco euros e setenta e um cêntimos” - cfr.
fls. 38 e 39 dos autos que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
6. Em 22.02.2011, o Chefe de Serviço de Finanças de Matosinhos, 1, proferiu despacho de indeferimento da garantia prestada - cfr. fls. 39 e 40 dos autos que se tem por integralmente reproduzidas
para os devidos efeitos legais.
7. Em 28.02.2011, a Reclamante foi notificada do despacho referido no número anterior — cfr.
fls. 41 a 44 dos autos que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
8. Em 03.03.2011, a Reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Matosinhos, 1, reclamação
judicial contra o despacho referido no ponto 6, supra — cfr. fls. 46 e 44 e fls. 48 a 86 dos autos que se
tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
9. O acto de indeferimento aludido em 6 foi mantido, tendo a Reclamação referida no ponto
anterior sido remetida ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, tendo sido registada com o
n.º 1365/11.4BEPRT — cfr. fls. 112, dos autos.
10. Em 27.07.2011 foi proferida decisão no âmbito do processo de reclamação referido nos pontos anteriores, julgando a mesma procedente e anulando o acto reclamado, não tendo sido apresentado
recurso jurisdicional, e tendo, por isso, transitado em julgado em 11.08.2011 — cfr. fls. 172 a 186 e
208 dos autos que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
11. Em 24.11.2011, o processo executivo a que respeitam os presentes autos, e bem assim a que
se referia a indicada reclamação, foi devolvido ao Serviço de Finanças de Matosinhos, 1 — cfr. fls. 212
dos autos.
12. Em 06.12.2011, no processo de execução fiscal a que respeitam os presentes autos, foi proferido, pela Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos, 1, o seguinte despacho: “Tendo em atenção
a sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que determina a anulação do
despacho que indeferiu o pedido de aceitação de fiança para garantir o processo executivo, cumpre à
Administração Fiscal pronunciar-se novamente, pelo que nos termos do n.º 8 do artigo 199º do CPPT
conjugado com o n.º 2 do artigo 197º do mesmo Código, remetam-se os autos à Direcção de Finanças
do Porto — DGDE.” - cfr. fls. 213, dos autos.
13. A Câmara Municipal de Sintra, em 21.12.2011, no momento de pagamento à Reclamante da
factura referente à aquisição de bacalhau, efectuou uma retenção no valor de € 11.918,46 sobre o crédito
da factura, correspondendo a 25% do seu valor global — Por acordo (factos não impugnados,); cfr.
docs. 1 e 2 junto com a PI de reclamação que se têm por reproduzidos para os devidos efeitos legais.
14. Em 18.01.2012 a Reclamante solicitou à Câmara Municipal de Sintra informação relativa à
retenção de créditos referida no ponto anterior - Por acordo (factos não impugnado; cfr. docs. 1 e 2
junto com a PI de reclamação que se têm por reproduzidos para os devidos efeitos legais.
15. A reclamante, em 13.02.2012, foi notificada através do oficio SM 6211/2012 da Câmara Municipal de Sintra, a que alude o doc. 4 junto com a PI de reclamação de que, a retenção atrás referida foi
efectuada nos termos do artigo 61º do Decreto-Lei n.º 50-C/2007, de 06.03, pelo facto da Reclamante
não ter a sua situação tributária regularizada — cfr. fls. 763 e 766 dos autos.
16. Através oficio 3148 de 17.02.2012 foi a reclamante notificada (em 22.02.2012), do despacho
de Director de Finanças do Porto, em harmonia com do despacho do Chefe de Finanças, de 16.02.2012
de que a Fiança não era garantia idónea, não tendo sido aceite após reapreciação — cfr. fls. 466 e seg.
dos autos e 544.
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17. Em 27.02.2012, a reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Matosinhos, a (presente)
reclamação judicial contra o acto de “Retenção a fornecedores” referido nos pontos 13, 14 e 15 — cfr.
fls. 734 dos autos.
18. Contra a decisão que indeferiu “novamente” a fiança atrás referida como garantia, apresentou a reclamante reclamação judicial nos termos constantes de fls. 346 e seguintes dos autos, em
08.03.2012 — cfr. fls. 724 a 727 dos autos.
19. Em 04.04.2012 foi remetida a este Tribunal a reclamação atrás referida — cfr. fls. 728 dos
autos que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
3.1. No que ora releva, a sentença recorrida considerou o seguinte:
- o presente meio processual é o adequado, visto que o acto posto em crise e objecto de reclamação
é o da penhora (por retenção de crédito a fornecedor) de uma quantia pecuniária (€ 11.918,46 referentes
a 25% do valor de um pagamento devido à reclamante pela Câmara Municipal de Sintra) no processo
de execução fiscal, onde, igualmente foi operada a respectiva compensação na dívida exequenda;
- considerando o disposto no n.º 1 do art. 224º do CPC, no art. 61º do DL n.º 50-C/2007, de 6/3,
no art. 11º do DL n.º 411/91, de 17/10 e no art. 169º do CPPT, julgou procedente a presente reclamação
de acto do Órgão de Execução Fiscal, no entendimento de que, apesar de a AT ter proferido decisão
que indeferiu a prestação da garantia oferecida, mas tendo sido interposta reclamação judicial daquela
decisão e estando a mesma em apreciação, na data em que foi efectuada a penhora aqui em questão,
então, dado que durante o período em que aquela garantia se encontra em apreciação pela AT, a execução
fiscal deveria ter permanecido suspensa, nos termos do artigo 169º do CPPT, pelo que o processo de
execução não poderia prosseguir, designadamente para a “retenção a fornecedores efectuada”/penhora
aqui em questão, isto é, uma vez que aquando da retenção e penhora a aceitação da garantia estava por
decidir, o processo de execução fiscal deveria ficar suspenso e o acto de penhora/retenção de crédito,
objecto da presente reclamação, não podia ter sido praticado, o que o inquina de ilegalidade.
3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, em suma, que a sentença faz uma interpretação errada do disposto nos arts. 169º, 195º, 199º e 85º do CPPT, conjugados com o também disposto
nos arts. 52º, 36º, n.º 3 e 30º da LGT, pois que a suspensão da execução fiscal um carácter excepcional
e o respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à AT a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei, por
força do princípio da indisponibilidade dos créditos tributários, sendo que, no caso, com a prestação
da garantia sob a forma de fiança não ficou o OEF investido, desde logo, na obrigação de suspensão
da execução. Daí que seja legítima a controvertida aplicação no PEF dos créditos retidos pela Câmara
Municipal de Sintra, já que no momento da sua concretização, não obstante a reclamante ter oferecido
garantia, não se mostrava o PEF suspenso nos termos do disposto no art. 169º do CPPT.
3.3. A questão a decidir é, assim, a de saber se, tendo sido deduzida impugnação judicial da liquidação de que emerge a dívida exequenda e tendo sido pedida a prestação de garantia com vista à
suspensão da respectiva execução fiscal, é legalmente admissível a penhora de um crédito e a efectivação
da respectiva compensação [penhora do crédito de € 11.918,46 (correspondente a 25% do montante de
uma factura emitida pela recorrida à CM de Sintra) efectuada no seguimento da «retenção» operada
nos termos do disposto no art. 61º do DL n.º 50-C/2007, de 6/3], enquanto está pendente a apreciação
daquele pedido de prestação de garantia.
Apreciando, pois.
4.1. No art. 61º DL n.º 50-C/2007, de 6/3, estatui-se:
«1 - Os serviços integrados e os serviços e fundos autónomos, incluindo designadamente as
instituições públicas de ensino superior universitário e politécnico e aquelas cuja gestão financeira
e patrimonial se rege pelo regime jurídico das entidades públicas empresariais, antes de efectuarem
quaisquer pagamentos a entidades, no âmbito de procedimentos administrativos para cuja instrução
ou decisão final seja legal ou regulamentarmente exigida a apresentação de certidão comprovativa
de situação tributária ou contributiva regularizada, e quando tenha decorrido o prazo de validade
da mesma, devem verificar se a situação tributária e contributiva do beneficiário do pagamento se
encontra regularizada.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade pagadora exige certidão comprovativa
da situação tributária e contributiva regularizada, podendo esta ser dispensada quando o interessado,
mediante autorização prestada nos termos da lei, permita à entidade pagadora a consulta da mesma.
3 - As entidades referidas no n.º 1, quando verifiquem que o respectivo credor não tem a situação
tributária ou contributiva regularizada, devem reter o montante em dívida com o limite máximo de
retenção de 25% do valor total do pagamento a efectuar e proceder ao seu depósito à ordem do órgão
da execução fiscal.
4 - O disposto neste artigo não prejudica a aplicação do regime previsto no artigo 11º do Decreto-Lei nº411/91, de 17 de Outubro.»
Por sua vez, o art. 89º do CPPT estabelece que os créditos ali previstos são obrigatoriamente
aplicados na compensação das dívidas do executado cobradas pela AT, excepto nos casos em que (i)
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esteja a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, recurso hierárquico, impugnação judicial,
recurso judicial ou oposição à execução ou (ii) esteja pendente qualquer desses meios graciosos ou
judiciais, ou a dívida esteja a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda se mostre garantida
nos termos do art. 169º do mesmo Código.
E de acordo com o disposto nos nºs. 1 e 2 do art. 169º do mesmo CPPT a execução 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 art. 195º ou prestada nos termos do art. 199º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o mesmo sucedendo no caso de, após o termo do prazo de pagamento
voluntário, ser prestada garantia antes da apresentação do meio gracioso ou judicial correspondente,
acompanhada de requerimento em que conste a natureza da dívida, o período a que respeita e a entidade
que praticou o acto, bem como a intenção de apresentar tal meio gracioso ou judicial.
4.2. No caso, a recorrida, manifestando intenção de apresentar reclamação ou impugnação judicial da liquidação subjacente à dívida exequenda, apresentou, em 18/2/2011, pedido de prestação
de garantia (fiança) com vista à suspensão do respectivo processo de execução fiscal, o qual veio a
ser indeferido.
Este despacho de indeferimento veio, porém, a ser anulado em sede de reclamação judicial apresentada nos termos do art. 276º do CPPT e, face a tal anulação, o pedido de prestação de garantia foi reapreciado pela AT e novamente indeferido, por despacho de 16/2/2012, notificado por ofício de 17/2/2012.
E deste despacho de indeferimento a recorrida apresentou, em 27/2/2012, nova reclamação judicial
(art. 276º do CPPT), que se encontra pendente.
Mas em 21/12/2011 foi, entretanto, efectuada penhora do crédito no montante de 11.918,46 Euros
(correspondente à retenção no montante de 25% do valor da factura que a recorrida emitiu à Câmara
Municipal de Sintra, decorrente do fornecimento de bacalhau àquela entidade), nos termos do art. 61º
do DL n.º 50-C/2007, de 6/3, por não ter a recorrida a sua situação tributária regularizada, tendo em
seguida sido operada a respectiva compensação na dívida exequenda.
Em 31/3/2011, a recorrida deduzira já impugnação judicial contra a dita liquidação, a qual corre
termos, sob o n.º 1058/11.2BEPRT, na 4ª Unidade Orgânica do TAF do Porto.
4.3. Ora, estando assente que a recorrida/executada tinha deduzido impugnação judicial contra
a liquidação que deu origem à dívida exequenda, para averiguar se a execução fiscal deveria ter sido
suspensa, o que obviaria à compensação aqui questionada, havia que verificar se podia ou não considerar-se garantida a dívida exequenda e o acrescido.
Na verdade, não sofre dúvida que a pendência de qualquer dos meios graciosos ou judiciais indicados na alínea a) do n.º 1 do art. 89º do CPPT, ou estando a correr o prazo para a dedução desses
meios, obsta à compensação. (1)
É certo que, no caso, quando foi efectuada a compensação, a dívida ainda não estava garantida.
Mas também não podia estar garantida, porque, na sequência da anulação (por sentença proferida
em 27/7/2011 - transitada em 11/8/2011 - na reclamação judicial do despacho do chefe do Serviço de
Finanças de Matosinhos 1) do despacho em que essa mesma entidade indeferira o pedido de prestação
da garantia, o processo de execução retornou, em 24/11/2011, àquele Serviço de Finanças e só em
16/2/2012 é que veio a ser proferida decisão sobre tal pedido [e só em 22/2/2012 é que a recorrida veio
a ser notificada da respectiva decisão da AT, no sentido de que a garantia (fiança) não foi aceite após
reapreciação e, consequentemente, do indeferimento do pedido de prestação de tal garantia].
Ou seja, aquando do acto da penhora e do sequente acto de compensação, estava pendente de
apreciação, por parte da AT, o pedido de prestação da garantia.
4.4. Nos termos do supra citado art. 169º do CPPT a execução fica suspensa até à decisão do pleito
em caso, além do mais, de impugnação judicial que tenha por objecto a legalidade da dívida exequenda,
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195º ou prestada nos termos do art. 199º
ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, sendo certo, por outro lado,
que os nºs. 6 e 7 deste mesmo art. 169º do CPPT estabelecem que se não houver garantia constituída
ou prestada, nem penhora, ou os bens penhorados não garantirem a dívida exequenda e acrescido, é
ordenada a notificação do executado para prestar a garantia referida no n.º 1 dentro do prazo de 15 dias
e se esta não for prestada se procederá de imediato à penhora.
Referenciando estes normativos, salienta o Cons. Jorge de Sousa (2) que deles resulta que «mesmo
que não esteja prestada garantia, a mera dedução de reclamação graciosa ou impugnação judicial ou
a interposição de recurso têm um efeito suspensivo provisório, até que termine o prazo de 15 dias que
se prevê que seja concedido ao executado para a prestar» e que «Embora o n.º 7 (...) estabeleça que,
se a garantia não for prestada no prazo respectivo, se procede de imediato à penhora têm de afastar-se desta estatuição os casos em que tiver sido formulado pedido de isenção de prestação de garantia,
enquanto não tiver sido proferida decisão de indeferimento», uma vez que «a isenção de prestação de
garantia é um substitutivo desta prestação, pelo que lhe devem ser atribuídos os mesmos efeitos, pois
se assim não fosse inutilizar-se-ia o efeito primacial desta isenção, que corresponde a um direito dos
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contribuintes, reconhecido pelo art. 52º, nº4, da LGT». Só devendo, portanto, aplicar-se o regime deste
n.º 7, ou seja, proceder-se à penhora, quando estiver decidido o indeferimento do pedido de suspensão
e logo que o mesmo for notificado.
Em jurisprudência deste STA expressa nos acórdãos de 6/10/2010, rec. n.º 667/10 e de 3/11/2010,
rec. n.º 784/10, concluiu-se pela legalidade da penhora, nos casos em que a mesma é efectivada depois
da prolação de despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia, embora antes de o
respectivo despacho de indeferimento ter sido notificado ao executado. (3)
Porém, no presente caso, como se viu, a penhora do crédito e a consequente e questionada compensação a que a AT procedeu ocorreram ainda antes de ter sido proferido despacho a apreciar o mencionado pedido de prestação da garantia (como diz a sentença recorrida, tendo o despacho inicial sido
anulado por via da reclamação judicial contra ele deduzida, foi o mesmo eliminado da ordem jurídica).
Ou seja, trata-se de situação não coincidente com aquela a que se reporta a citada jurisprudência: no
caso vertente, a penhora ocorreu antes de ter sido proferido despacho que apreciasse o pedido de prestação da garantia oferecida pela recorrida, não podendo sequer dizer-se que à executada é facultada a
possibilidade de reagir pela via contenciosa logo que o despacho de indeferimento seja notificado (pois
que o mesmo ainda não fora proferido) mediante a reclamação prevista no art. 276º do CPPT. Não se
trata, pois, de discutir a eficácia de acto praticado e ainda não notificado, mas, antes, de situação em
que não foi praticado acto susceptível de ser notificado.
No caso dos autos a AT estava, portanto, legalmente impedida de proceder à penhora do crédito
em causa, e, consequentemente, também à compensação operada nos termos do art. 89º do CPPT, visto
que não estava decidido o pedido de suspensão da execução, por se encontrar pendente o pedido de
apreciação da garantia prestada.
E a tanto não obsta o disposto no citado art. 61º do DL n.º 50-C/2007, de 6/3, já que, dado o circunstancialismo provado, não se verificava a situação de o respectivo credor não ter a situação tributária
ou contributiva regularizada.
Até porque, operando a compensação na execução e considerando que esta se extinguirá na medida
da compensação efectuada, ficaria o executado impedido de defender, nessa medida, a sua posição e
garantir o efeito suspensivo da execução, postergando-se o direito à tutela judicial efectiva consagrado
no n.º 1 do art. 20º da CRP, tanto mais que a decisão da AT, posteriormente proferida, acabou por ser
igualmente objecto de reclamação, na qual foi posta em causa a legalidade da recusa de aceitação da
garantia oferecida (sendo que, de todo o modo, a legalidade do acto de compensação deve ser apreciada
no momento em que este foi praticado e, no caso, foi praticado antes de ter sido apreciado o pedido de
prestação da garantia).
E não se vê que ocorra violação dos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio, que impõem à AT a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora
dos casos previstos na lei (arts. 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), por força do princípio da indisponibilidade dos créditos tributários, genericamente enunciado no art. 30º da LGT (cfr. as Conclusões
G a I do recurso).
Ao invés, a prática de acto de compensação de crédito por iniciativa da AT, após oportuna apresentação de requerimento para prestação de garantia e antes da sua apreciação, é que violaria o princípio
da boa fé que deve presidir à actividade administrativa (art. 6º-A do CPA e art. 266º da CRP), porque
frustraria a legítima expectativa de apreciação da pretensão, ancorada no princípio da decisão. (4)
Improcedem, assim, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.
(1) Tem sido este também o sentido da jurisprudência do STA, como pode ver-se, entre outros, dos acs. de 7/1/2009, rec.
n.º 0694/08; de 22/4/2009, rec. n.º 0277/09; de 17/12/2008, rec. n.º 997/08; de 25/6/2008, rec. n.º 464/08.
(2) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª edição, Áreas Editora, 2011,
anotação 4 ao art. 169º, pp. 217 e 218.
(3) Considerou-se nesses arestos que, em tais casos, a notificação do despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia e ordena a penhora não tem necessariamente de preceder a concretização desta última diligência executiva,
pois que a notificação se destina a proporcionar ao destinatário do acto a possibilidade de o impugnar mediante reclamação
e esta faculdade não é afastada pela efectivação da penhora antes da notificação, pois a reclamação pode ser apresentada na
sequência da notificação.
Discordando, desta jurisprudência, cfr. Jorge Lopes de Sousa, ob. cit. pp. 218 e 219.
(4) Cfr., neste sentido, o ac. do STA, de 15/2/2012, no rec. n.º 089/12.
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Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Dispensa da prestação de garantia. Ónus da prova.
Sumário:
I — É sobre o executado que pretende a dispensa de garantia, invocando explícita ou
implicitamente o respectivo direito, que recai o ónus de provar que se verificam
as condições de que tal dispensa depende, pois trata-se de factos constitutivos do
direito que pretende ver reconhecido.
II — A eventual dificuldade que possa resultar para o executado de provar o facto negativo que é a sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência
de bens não é obstáculo à atribuição àquele do ónus da prova respectivo, pois
essa dificuldade de prova dos factos negativos em relação à dos factos positivos
não foi legislativamente considerada relevante para determinar uma inversão do
ónus da prova, como se conclui das regras do artigo 344.º do CC.
III — Na situação referida, não se está perante uma situação de impossibilidade prática
de provar o facto necessário para o reconhecimento de um direito, que, a existir,
poderia contender com o princípio da proibição da indefesa, que emana do direito
constitucional ao acesso ao direito e aos tribunais (artigo 20.º da CRP), pois ao
executado é possível demonstrar aquele facto negativo através de factos positivos,
como são as reais causas de tal insuficiência ou inexistência de bens.
IV — Por outro lado, a acrescida dificuldade da prova de factos negativos deverá ter
como corolário, por força do princípio constitucional da proporcionalidade, uma
menor exigência probatória por parte do aplicador do direito, dando relevo a provas menos relevantes e convincentes que as que seriam exigíveis se tal dificuldade
não existisse, aplicando a máxima latina «iis quae difficilioris sunt probationis
leviores probationes admittuntur».
Processo n.º 1320/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Celeste Gonçalves Duarte Chitas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 Maria Celeste Gonçalves Duarte Chitas (adiante Executada, Reclamante ou Recorrida),
invocando o disposto no arts. 276.º e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), reclamou junto do Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa da decisão do órgão da Administração tributária (AT) que lhe indeferiu o pedido de dispensa da prestação de garantia por ela
formulado ao abrigo do disposto nos arts. 52.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária (LGT) e 170.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), em ordem à suspensão da execução
fiscal.
A Executada pediu que aquela decisão fosse anulada. Alegou, em resumo e no que ora nos interessa (1), que a AT fez errada interpretação e aplicação da lei no que se refere aos requisitos para a
dispensa da prestação de garantia.
1.2 O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a reclamação procedente e, em consequência,
anulou o acto reclamado. Para tanto, considerou, em síntese, que
• contrariamente ao que considerou a autoridade administrativa, está demonstrada a manifesta
falta de meios económicos da Executada para prestar garantia;
• por outro lado, sendo certo que a autoridade administrativa não chegou a pronunciar-se sobre a
verificação do requisito de que «a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do
executado», «nada nos autos indica que tenha havido por parte da Reclamante sonegação, dissipação
de bens ou qualquer outra acção com o propósito de diminuir a garantia dos credores e não se vê que
prova positiva possa a mesma fazer, nesta sede, para demonstrar que não lhe cabe responsabilidade na
insuficiência ou inexistência de bens» e a jurisprudência aponta no sentido de que «recai sobre a AT o
dever de provar que a Executada é responsável pela situação de insuficiência ou inexistência de bens
penhoráveis, por os ter dissipado em prejuízo dos credores», sendo certo que a AT nada demonstrou,
nem sequer alegou, nesse sentido.
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1.3 A Fazenda Pública (adiante Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela interpôs
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição
do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1) Nos termos do n.º 4 do art. 52.º da LGT a administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou
manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da
dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens
não seja da responsabilidade do executado, tendo a sentença recorrida entendido, relativamente à prova
do pressuposto constante da parte final do preceito legal transcrito, que, por ocorrer a inversão do ónus
probatório, cabe à AT efectuar a prova do facto relativo à mencionada responsabilidade do executado.
2) Ora, a questão referente à eventual inversão do ónus probatório, neste domínio, foi, entretanto,
objecto de apreciação no acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo de 5/7/2012, proferido no processo 0286/12, no qual se esclarece que “I - É sobre o executado que pretende a dispensa da garantia que recai o ónus de provar que se verificam as condições de
que tal dispensa depende, pois trata-se de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido”,
pelo que “II - A eventual dificuldade que possa resultar para o executado de provar o facto negativo que
é a sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens não é obstáculo à atribuição
àquele do ónus da prova respectivo, pois essa dificuldade de prova dos factos negativos em relação à
dos factos positivos não foi legislativamente considerada relevante para determinar uma inversão do
ónus da prova, como se conclui das regras do art. 344.º do CC.”
3) Termos em que, tendo a sentença recorrida decidido com base em entendimento contrário ao
que resulta das presentes conclusões, assim contrariando manifestamente a posição adoptada no douto
aresto cujo sumário parcialmente se transcreve e violando, concomitantemente, o estabelecido no n.º 4
do art. 52.º da LGT, deverá a mesma ser revogada, com as legais consequências».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao
recurso, revogada a sentença recorrida e mantida a decisão administrativa reclamada, com a seguinte
fundamentação:
«Sob a epígrafe “Garantia da cobrança da prestação tributário” estabelece-se no art. 52.º da
L.G.T. nomeadamente, o seguinte:
«1- A cobrança da prestação tributário suspende-se no processo de execução fiscal em virtude
de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda (…)».
«2- A suspensão da execução nos termos do número anterior depende do prestação de garantia
idónea nos termos dos leis tributárias».
(…)
«4- A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação da
garantia nos casos da sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios
económicos revelado pela insuficiência de bens penhoráveis para pagamento da dívida exequenda e
acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado».
Por sua vez, o artigo 170.º do C.P.P.T. preceitua ainda o seguinte:
«1- Quando a garantia possa ser prestada nos termos previstos na lei, deve o executado requerer
a dispensa ao órgão do execução fiscal»
(...)
«3- O pedido a dirigir ao órgão de execução fiscal deve ser fundamentado de facto e de direito
e instruído com a prova documental necessária».
A requerente tinha alegado receber subsídio de desemprego, não ter bens imóveis ou móveis
sujeitos a registo, e ter ainda como rendimento o auferido por seu marido com o que faz face à renda
da casa e a outras despesas.
E quanto à insuficiência de bens alegou ainda que tal se deveu a causa que lhe era imputável, mais
fundamentando que lha é de entender, “porquanto não tem forma de obter aumento dos seus rendimentos mensais fixos que lhe permitam obter uma garantia bancária a prestar por instituição bancária”.
Quanto a esse requisito decidiu-se, aliás, não resultar alegado o necessário, mas ser o requisito
da não imputação da insuficiência de bens um ónus a cargo da A.T..
Com efeito, o alegado não corresponde àquilo a que se refere o requisito em causa, a qual era de
referir ainda ao que resultava da situação devedora originária Euroiso - Indústria Metalomecânica, Lda.,
originária executada, sendo a reclamante também executada por reversão - a “génese da situação de
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insuficiência de bens”, conforme referem Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge
Lopes de Sousa, em Lei Geral Tributária, 4.ª ed. Encontro da Escrita, 2012, p. 427.
Por outro lado, parece não ser caso de inversão de ónus de prova que deva levar a aplicar o
disposto no art. 344.º n.º 2 do Cód. Civil, mas antes o previsto no art. 342.º n.º 1 do mesmo “àquele
que alegar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado”.
Com efeito, no requerimento que apresentou não se ofereceu qualquer prova sobre as razões da
insuficiência de bens, nem tal se encontra previsto que possa ser dispensado.
Assim, e ainda que se reconheça que o único facto alegado, de não ter forma de obter outros
rendimentos, comporta um facto negativo relativamente ao qual a prova é difícil, tal apenas pode ter
com consequência serem menores as exigências de prova, que “não se está perante uma situação de
impossibilidade prática de comprovar o facto necessário”, conforme resultar ainda do decidido pelo
Pleno do S.T.A., nomeadamente, no acórdão de 17-12-08, no recurso n.º 327/08, e que tem sido posteriormente reafirmado em acórdãos posteriores do mesmo - cfr. o ponto II do sumário daquele acórdão,
transcrito na obra citada a p. 431, e o acessível em www.dgsi.pt.
É certo que na reclamação judicial que apresentou, a requerente veio já a oferecer provas no
sentido inicialmente acima referido, bem como a alegar e juntar outras provas.
Tal não levou a que fosse alterado o acto de indeferimento foi proferido nos termos do art. 277.º
n.º 2 do C.P.P.T., com fundamento em não haver ainda prova bastante.
Aliás, o que ficou ainda a constar do probatório, que a requerente veio posteriormente a auferir
pensão por velhice, bem como que o seu cônjuge, não é de apreciar na reclamação também em face
do previsto no art. 276.º n.º 1 do C.P.P.T., de que resulta que a reclamação visa apreciar, em face de
direitos ou interesses legítimos do executado, a decisão proferida pelo órgão de execução fiscal».
1.7 Dispensaram-se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente é, como procuraremos demonstrar, exclusivamente a de
saber se a sentença recorrida fez errado julgamento quando considerou que, em sede do procedimento
para dispensa da prestação de garantia, incumbe à AT a alegação e prova da responsabilidade do executado na génese da insuficiência ou inexistência de bens.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«FACTOS PROVADOS
1. A Administração Fiscal instaurou contra a sociedade “Euroiso Indústria Metalomecânica,
Lda.”, o processo de execução fiscal n.º 1520199601011561, e apensos, que tramitam pelo Serviço de
Finanças de Loures - 1;
2. Os autos de execução reverteram contra a ora Reclamante, pelo montante de Euros 76.683,50,
referente a dívidas de IRC e IVA dos anos de 1994 a 1996;
3. Em 3 de Março de 2010 a ora Reclamante requereu junto do Órgão da Execução Fiscal a dispensa de prestação de garantia, alegando, entre o mais, que: “A Executada encontra-se numa situação
económica que não lhe permite angariar uma garantia de valor suficiente para prestar no presente
processo de execução fiscal; (...) vive exclusivamente do subsídio de desemprego que aufere, sendo o seu
agregado familiar composto pelo seu cônjuge, também executado nestes autos, o qual exerce actividade
como trabalhador por contra de outrem; a Executada não é proprietária de quaisquer bens imóveis ou
móveis sujeitos a registo, sobre os quais possa constituir garantia real (...); Não é titular de depósitos a
prazo ou de aplicações financeiras, que possa dar de garantia a uma instituição bancária para que tal
entidade preste garantia bancária para entregar nos presentes autos de execução fiscal; Desta forma,
não tem a Executada quaisquer meios que lhe permitam apresentara referida garantia”;
4. Em 17 de Agosto de 2011, na Divisão de Gestão da Dívida Executiva, da Direcção de Finanças
de Lisboa, foi elaborada a informação que, para além de citar preceitos legais, acrescenta a factualidade que, de seguida, se transcreve, tendo por objecto o requerimento a que se aludiu em 3.:
2.2.10. Por consulta ao Cadastro electrónico de Bens Penhoráveis, verifica-se que não existem
bens imóveis ou móveis em nome da requerente. O rendimento declarado para efeitos de IRS, refere-se
ao montante auferido pelo cônjuge, como trabalhador dependente, pago pela sociedade Precisomatic
– Metalomecânica Lda, NIF 504421883, sendo esta também a última entidade pagadora de rendimentos
à executada, em 2008. A requerente refere que é com esse rendimento e com o subsídio de desemprego
que aufere, que faz face às despesas de sobrevivência, das quais renda de casa, sem que conste em
qualquer declaração de rendimentos, o valor que suporta a esse título.
2.2.11. Porquanto, para feitos de suspensão dos autos, deverá a executada prestar garantia
idónea nos termos do art. 199.º do CPPT, podendo consistir em garantia bancária, seguro- caução,
penhor ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos da exequente, pois não se encontra devidamente fundamentado o pedido de dispensa de garantia, não tendo sido feita qualquer prova nem
junta qualquer documentação”;
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5. Em 22 de Agosto de 2011 Novembro de 2011 foi proferido, em substituição, pelo Director de
Finanças Adjunto da D. F. de Lisboa, o seguinte despacho:
“Concordo. Indefiro o pedido de dispensa de garantia nos termos e com os fundamentos aduzidos
na presente informação.
Ao S.F. de Loures - 1, para efeitos”;
6. Em 25 de Outubro de 2011 a Reclamante passou a auferir uma pensão por velhice no montante
de Euros 1.303,22;
7. O marido da Reclamante auferia em Setembro de 2011 uma pensão mensal, com o valor ilíquido de Euros 1.543,42.
FACTOS NÃO PROVADOS
Com interesse para a decisão, nada mais se provou».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal instaurada contra uma sociedade para cobrança coerciva de dívidas de
IRC e de IVA, e que reverteu contra a ora Recorrida, esta, por certo tendo manifestado a intenção de
impugnar graciosa ou contenciosamente a liquidação daquele imposto, requereu ao órgão de execução
fiscal a dispensa da prestação de garantia a prestar para efeitos de suspensão da execução.
O órgão de execução fiscal indeferiu esse pedido com o fundamento de que «não se encontra
devidamente fundamentado o pedido de dispensa de garantia, não tendo sido feita qualquer prova nem
junta qualquer documentação» que demonstre a falta de meios económicos.
A Executada, que reclamou dessa decisão para o Tribunal Tributário de Lisboa ao abrigo do disposto nos arts. 276.º a 278.º do CPPT.
O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a reclamação procedente e anulou o acto reclamado.
Começou o Juiz por referir que «dois são os requisitos, disjuntivos, de que a lei faz depender a
possibilidade de o interessado ser dispensado da prestação de garantia; 1.º a ocorrência de prejuízo
irreparável causado pela prestação da garantia, e 2.º a manifesta falta de meios económicos para a
prestar; desde que, em qualquer dos dois casos, a insuficiência ou inexistência de bens não seja da
responsabilidade do executado».
Depois, entendeu que, contrariamente ao que considerou a autoridade administrativa, está demonstrada a manifesta falta de meios económicos da Executada para prestar garantia e que o indeferimento
do pedido com fundamento na não verificação desse requisito se deu por motivo meramente formal,
que não merece tutela.
Salvo o devido respeito, deveria a sentença ter-se quedado por aí. Na verdade, o único fundamento por
que a AT indeferiu o pedido de dispensa da prestação de garantia foi o de não ter sido apresentada prova da
invocada falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e do acrescido. Em face desse
entendimento, a autoridade administrativa não avançou no conhecimento de qualquer outro requisito da
dispensa de prestação de garantia, designadamente no relativo à responsabilidade da Executada pela situação de insuficiência ou inexistência patrimonial para o pagamento da quantia exequenda e do acrescido.
Assim, sempre salvo o devido respeito, mal se compreende que o Juiz do Tribunal Tributário de
Lisboa tenha avançado no conhecimento desse requisito quando a autoridade administrativa o não fez.
Recorde-se aqui que a competência para conhecer do pedido de dispensa é sempre e exclusivamente
do órgão de execução fiscal (2), como resulta do disposto no n.º 4 do art. 52.º da LGT, motivo por que
«não pode ser exercido pelo tribunal em substituição daquela, tendo a actividade deste de resumir-se à
verificação da ofensa ou não dos princípios jurídicos que condicionam toda a actividade administrativa
e será um controle pela negativa, não podendo o tribunal substituir-se à Administração na ponderação
das valorações que integram nessa margem [de livre apreciação]» (3).
Ora, se o tribunal não pode conhecer do pedido de dispensa de prestação da garantia, mas apenas
sindicar a legalidade da decisão do mesmo, também não faz sentido que avance no conhecimento de requisitos desse dispensa que não tenham sido objecto de conhecimento pelo órgão de execução fiscal.
A verdade é que o Juiz, reconhecendo que a autoridade administrativa não se tinha pronunciado
sobre o requisito da responsabilidade da Executada pela situação de insuficiência ou inexistência
patrimonial para o pagamento da quantia exequenda e do acrescido – afirmando expressamente que
«embora a Administração Fiscal não se tenha pronunciado, a propósito, no despacho impugnado, ficando a montante da apreciação deste item» –, não se coibiu de avançar na apreciação desse requisito;
e fê-lo dizendo, por um lado, que «nada nos autos indica que tenha havido por parte da Reclamante
sonegação, dissipação de bens ou qualquer outra acção com o propósito de diminuir a garantia dos
credores e não se vê que prova positiva possa a mesma fazer, nesta sede, para demonstrar que não lhe
cabe responsabilidade na insuficiência ou inexistência de bens» e, por outro lado, que, como a jurisprudência tem vindo a afirmar (4), «recai sobre a AT o dever de provar que a Executada é responsável
pela situação de insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis, por os ter dissipado em prejuízo
dos credores», sendo certo que a AT nada demonstrou, nem sequer alegou, nesse sentido.
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A Fazenda Pública, se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões discorda
da sentença apenas na parte em que nesta se deu como verificado o requisito de que a inexistência ou
insuficiência de bens para pagamento da quantia exequenda e do acrescido não é imputável à Executada. Mais concretamente, entende que na sentença se fez errada interpretação e aplicação das regras
do ónus da prova relativamente a esse requisito, contrariando inclusive a jurisprudência do Pleno da
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
Poderá, eventualmente, sustentar-se que a Fazenda Pública deveria era ter arguido a nulidade da
sentença por excesso de pronúncia (cfr. art. 125.º, n.º 1, do CPPT) e que, não o tendo feito, não haveria
agora utilidade em conhecer do recurso (cfr. art. 137.º do Código de Processo Civil), uma vez que a
sentença de anulação da decisão administrativa de indeferimento do pedido de dispensa de garantia
sempre haverá de manter-se com o fundamento de que aquela decisão enferma de violação de lei no
que respeita ao requisito da falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e do
acrescido (5).
No entanto, a nosso ver, o recurso mantém a sua utilidade. Na verdade, a Fazenda Pública tem
interesse em ver a sentença revogada na parte em que entendeu estar verificado o requisito da irresponsabilidade do executado pela falta de bens para pagamento da dívida exequenda e do acrescido.
Isto, porque, na sequência da anulação da decisão de indeferimento do pedido de prestação de
garantia, o órgão de execução fiscal terá de proferir novo acto de apreciação daquele pedido, no qual,
em obediência ao disposto no art. 100.º da LGT (6), proceda à «imediata e plena reconstituição da
legalidade do acto». Esse novo acto poderá ser de sentido idêntico ao anterior, desde que não repita os
vícios que determinaram a anulação deste, uma vez que a eficácia do caso julgado limita-se aos vícios
que determinaram a anulação.
O que significa que a Administração tem interesse em ver revogada a sentença na parte em que
conheceu do requisito da falta de responsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens,
de modo a que não veja o novo acto a proferir em obediência ao art. 100.º da LGT condicionado pelos
limites do caso julgado no que se refere àquele requisito.
Assim, como deixámos dito em 1.8, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez errado julgamento quando considerou que, em sede do procedimento para dispensa
da prestação de garantia, incumbe ao órgão de execução fiscal a alegação e prova da responsabilidade
do executado na génese da insuficiência ou inexistência de bens.
2.2.2 ÓNUS DA PROVA DA FALTA DE RESPONSABILIDADE NA GÉNESE DA INSUFICIÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE BENS
A questão de saber sobre quem recai tal ónus tem-se vindo a colocar nos tribunais tributários.
JORGE LOPES DE SOUSA, escalpelizando exaustivamente a questão, dá-lhe a melhor resposta:
«Como se depreende do art. 52.º, n.º 4, da LGT, para ser deferida a dispensa de prestação de
garantia é necessário que se satisfaçam três requisitos, cumulativamente, embora dois deles comportem
alternativas, pelo que o executado deverá na petição tê-los em conta:
– que haja uma situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida
exequenda e do acrescido; (3) [(3) De harmonia com o disposto no art. 199.º, n.º 5, do CPPT, no âmbito
do «acrescido» incluir-se-ão os juros de mora contados até à data do pedido, com o limite de cinco
anos, e custas na totalidade, mais 25% da soma daqueles valores e da dívida exequenda]
– que essa inexistência ou insuficiência não seja imputável ao executado;
– que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ao executado ou que seja manifesta a sua
falta de meios económicos.
Estando-se num processo de natureza judicial, as regras aplicáveis em matéria de ónus da prova
são as previstas no CC, designadamente as que constam dos seus arts. 342.º e 344.º.
As regras básicas em matéria de ónus da prova, que constam do art. 342.º do CC são as de que
«àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado» (n.º 1),
que «a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado compete àquele
contra quem a invocação é feita» (n.º 2) e que «em caso de dúvida, os factos devem ser considerados
como constitutivos do direito» (n.º 3).
O essencial deste critério de repartição do ónus da prova é também adoptado no procedimento
tributário, por força do disposto no art. 74.º, n.º 1, da LGT em que se estabelece que «o ónus da prova
dos factos constitutivos dos direitos da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem
os invoque».
No art. 344.º do CC estabelecem-se as situações em que, excepcionalmente, se afastam aquelas
regras do art. 342.º que são «quando haja presunção legal, dispensa ou liberação do ónus da prova, ou
convenção válida nesse sentido, e, de um modo geral, sempre que a lei o determine» e «quando a parte
contrária tiver culposamente tornado impossível a prova ao onerado».
À face destas regras, é de concluir que é sobre o executado, que pretende a dispensa de garantia,
invocando explícita ou implicitamente o respectivo direito, que recai o ónus de provar que se verificam
as condições de que tal dispensa depende, pois trata-se de factos constitutivos do direito que pretende
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ver reconhecido. Aliás, mesmo que se entenda que se está perante uma situação de dúvida (1) [(1) O
facto de existir jurisprudência contraditória dos tribunais superiores, designadamente do TCAS,
recomenda, só por si, que se considere a questão como duvidosa: no sentido de o executado não ter
o ónus da prova da sua irresponsabilidade na génese da inexistência ou insuficiência dos bens para
pagamento da dívida exequenda e do acrescido podem ver-se os acórdãos do TCAS de 3-5-2007, processo n.º 1715/07, e de 15-5-2007, processo n.º 1780/07; em sentido contrário, pode ver-se o acórdão
do mesmo Tribunal de 8-1-2008, processo n.º 2179/07], terá de considerar-se todos os factos de que
depende a prestação de garantia como constitutivos do direito do executado, por força do disposto no
n.º 3 do citado art. 342.º do CC.
Para além disso, o texto do n.º 3 do art. 170.º do CPPT aponta no mesmo sentido, ao estabelecer
que o pedido deve ser instruído com a prova documental necessária, o que pressupõe que seja apresentada pelo executado toda a prova relativa a todos os factos que têm de estar comprovados para ser
possível dispensar a prestação de garantia. (2) [(2) Mesmo que se entenda, como se refere na anotação
anterior, que será possível ao executado requerer a produção de prova não documental, o n.º 3 do
art. 170.º atribui ao executado o ónus de apresentar essa prova que seja necessária]
A eventual dificuldade de prova que possa resultar para o executado em provar o facto negativo
que é a sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens não é obstáculo
à atribuição do ónus da prova respectivo, pois essa dificuldade de prova dos factos negativos em
relação à dos factos positivos não foi legislativamente considerada relevante para determinar uma
inversão do ónus da prova, como se conclui das regras do art. 344.º do CC. (3) [(3) Neste sentido, pode
ver-se ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA, e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil,
1.ª edição, página 451, nota (2) (página 467, na 2.ª edição), em que se refere que «já se tem entendido,
erroneamente, que a extrema dificuldade de prova do facto pode inverter o critério legal de repartição
do ónus da prova»]
É certo que por força do princípio constitucional da proibição da indefesa, que emana do direito
de acesso ao direito e aos tribunais reconhecido no art. 20.º, n.º 1, da CRP, não serão constitucionalmente admissíveis situações de imposição de ónus probatório que se reconduzam à impossibilidade
prática de prova de um facto necessário para o reconhecimento de um direito.
Mas, por um lado, nesta matéria não se está perante uma situação de impossibilidade prática de
prova, pois a prova do facto negativo que é a irresponsabilidade do executado pode ser efectuada através
da prova dos factos positivos, por via da demonstração das reais causas de tal insuficiência ou inexistência
de bens.
Por outro lado, a acrescida dificuldade da prova de factos negativos deverá ter como corolário,
por força do princípio constitucional da proporcionalidade, uma menor exigência probatória por parte
do aplicador do direito, dando relevo a provas menos relevantes e convincentes que as que seriam
exigíveis se tal dificuldade não existisse, aplicando a máxima latina «iis quae difficilioris sunt probationis leviores probationes admittuntur». (1) [(1) Essencialmente neste sentido, pode ver-se MANUEL
DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, página 203, cujos ensinamentos são
seguidos no Assento do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/83, de 11-7-1983, publicado no Diário da
República, I Série, de 27-8-1983 e no BMJ n.º 328, página 297, em que se refere «não vale a máxima
negativa non sunt probanda; a natural dificuldade da prova de um facto é coeficiente que não altera a
repartição do ónus da prova; o mais que esse coeficiente, como outros, “podem é tornar aconselhável
[...] a máxima iis difficilioris sunt probationis leviores probationes admittuntur”»]
O que, nesta situação, se reconduzirá, no mínimo, a dever-se considerar provada a falta de culpa
quando o executado demonstrar a existência de alguma causa da insuficiência ou inexistência de
bens que não lhe seja imputável e não se fizer prova positiva da concorrência da sua actuação para a
verificação daquele resultado» (7).
Foi este o entendimento consagrado no acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo de 17 de Dezembro de 2008, proferido no processo com o n.º 327/08
(8) e que tem vindo a ser seguido neste Tribunal (9).
Este entendimento sobre o ónus da prova da irresponsabilidade do executado na génese da situação de insuficiência ou inexistência de bens foi também reiterado nos acórdãos do Pleno da Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de Julho de 2012, proferido no
processo com o n.º 286/12 (10), e de 17 de Outubro de 2012, proferido no processo com o n.º 414/12
(11), ambos com a unanimidade dos Juízes Conselheiros actualmente em exercício de funções.
A sentença recorrida, que considerou, em sentido contrário, que recai sobre o órgão de execução
fiscal o ónus de alegar e provar a responsabilidade da Executada pela situação de inexistência ou insuficiência de bens, fez errada interpretação e aplicação das regras aplicáveis.
Não pode, pois, manter-se a sentença na parte em que considerou que estava verificada a irresponsabilidade da Executada pela situação de inexistência ou insuficiência de bens para o pagamento
da dívida exequenda e do acrescido enquanto requisito de dispensa de prestação da garantia, motivo
por que, a final, a revogaremos nessa parte.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal
do referido acórdão de 17 de Dezembro de 2008 do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:
I - É sobre o executado que pretende a dispensa de garantia, invocando explícita ou implicitamente
o respectivo direito, que recai o ónus de provar que se verificam as condições de que tal dispensa depende, pois trata-se de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido.
II - A eventual dificuldade que possa resultar para o executado de provar o facto negativo que é a
sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens não é obstáculo à atribuição
àquele do ónus da prova respectivo, pois essa dificuldade de prova dos factos negativos em relação à
dos factos positivos não foi legislativamente considerada relevante para determinar uma inversão do
ónus da prova, como se conclui das regras do art. 344.º do CC.
III - Na situação referida, não se está perante uma situação de impossibilidade prática de provar o
facto necessário para o reconhecimento de um direito, que, a existir, poderia contender com o princípio
da proibição da indefesa, que emana do direito constitucional ao acesso ao direito e aos tribunais (art.
20.º da CRP), pois ao executado é possível demonstrar aquele facto negativo através de factos positivos,
como são as reais causas de tal insuficiência ou inexistência de bens.
IV - Por outro lado, a acrescida dificuldade da prova de factos negativos deverá ter como corolário, por força do princípio constitucional da proporcionalidade, uma menor exigência probatória
por parte do aplicador do direito, dando relevo a provas menos relevantes e convincentes que as que
seriam exigíveis se tal dificuldade não existisse, aplicando a máxima latina «iis quae difficilioris sunt
probationis leviores probationes admittuntur».
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso e revogar a sentença na parte recorrida, ou seja, na parte em que considerou verificada a irresponsabilidade da Executada pela situação de
inexistência ou insuficiência de bens para o pagamento da dívida exequenda e do acrescido enquanto
requisito de dispensa de prestação da garantia.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro
Gonçalves.
(1) Apesar de a Executada ter invocado como fundamentos da reclamação os vícios de falta de fundamentação e de
violação de lei, a sentença desatendeu o primeiro e foi com base no segundo que anulou a decisão administrativa. Por isso, em
sede de recurso só nos interessa considerar este vício de violação de lei.
(2) O relator reviu já, quanto à natureza da decisão de dispensa de garantia, a posição assumida no acórdão de 7 de
Dezembro de 2011, proferido no processo n.º 1054/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16 de Julho de 2012
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.pdf), págs. 2298 a 2310, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce52ce10d3db37f08025797a0032f902?OpenDocu
ment.
(3) Cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral
Tributária comentada e anotada, Encontro da Escrita, 4.ª edição, anotação 11 ao art. 52.º, pág. 429.
(4) A sentença invoca em abono da sua tese dois acórdãos do Tribunal Central Administrativo Sul:
– de 15 de Maio de 2007, proferido no processo com o n.º 1780/07, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/
41d390b62f1cafa9802572dd003330e3?OpenDocument;
– de 9 de Outubro de 2007, proferido no processo com n.º 2029/07, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/
688ab655763dc5c38025737300441355?OpenDocument.
(5) Sobre a questão da utilidade do recurso quando não seja atacada a totalidade dos fundamentos que determinaram
a decisão, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas
Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 12 c) ao art. 282.º, pág. 445.
(6) Diz o art. 100.º da LGT: «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».
(7) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, volume III, anotação 4 c) ao art. 170.º, págs. 233 a 235.
(8) Publicado no Apêndice ao Diário da República de 27 de Janeiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32440.
pdf), págs. 161 a 166, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
7b3a9814f7dd411980257538005a88dc?OpenDocument.
(9) Vide o acórdão de 2 de Fevereiro de 2011, proferido no processo com o n.º 16/11, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 174 a 179, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cd856c5635ba04b180257833004eea34?OpenDocument.
(10) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c6cfae9ed228b55880257a3d0030c56f?OpenDocument.
(11) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
86b2a435c02a6f8a80257aa30038c0fc?OpenDocument.
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Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Processo de execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Suspensão. Despacho que determina a suspensão da execução fiscal. Acto processual. Revogação.
Sumário:
I — As causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao
n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53-A/2006, ou seja, antes de
01.01.2007, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua
ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo
processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto
não imputável ao contribuinte.
II — O fundamento da suspensão do prazo de prescrição por força da pendência dos
meios processuais previstos no artigo 169.º, n.º 1 do Código de Procedimento e
Processo Tributário decorre da impossibilidade legal do credor providenciar no
sentido da cobrança ser efectuada.
III — Resultando dos autos que essa impossibilidade legal não se verificava, quer porque não foi prestada qualquer garantia pela executada, quer também porque não
requereu a respectiva dispensa, embora notificada para tanto, quer ainda porque
nunca se concretizou qualquer penhora em valor suficiente para garantir a totalidade da dívida em execução, haverá de se concluir que não ocorria qualquer
obstáculo legal à prossecução da execução, pelo que não se configura no caso
subjudice uma situação de suspensão do prazo de prescrição.
IV — O despacho que determina a suspensão da execução ao abrigo do disposto no
artigo 169.º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário constitui um
acto predominantemente processual em que o órgão de execução fiscal actua no
âmbito do processo executivo, vinculado a um quadro normativo que regula o
legal andamento do processo, e sujeito a estritas regras e princípios processuais.
V — Não está, por isso, sujeito ao regime de revogação dos actos administrativos
inválidos previsto no artigo 141.º do Código de Procedimento Administrativo.
VI — Infere-se do artigo 169.º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário,
ao estabelecer conexão entre a garantia ou penhora suficientes para assegurar
o pagamento da dívida exequenda e a suspensão da execução, que nos casos de
garantia ou penhora insuficientes a execução deverá prosseguir.
Processo n.º 1372/12-30.
Recorrente: Glória Adelaide Teixeira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Glória Adelaide Teixeira, melhor identificada nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra de 17 de Outubro de 2012, que julgou
improcedente a reclamação por ele deduzida contra a decisão do órgão de execução fiscal proferida
no processo de execução n.º 074400301006797, por dividas de IRS de 1998 a 2001, decisão essa que
determinou o levantamento da suspensão da execução.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) A decisão recorrida interpretou, erradamente, a norma constante do art.º 49.º da LGT, seja na
versão originária, seja na introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, no sentido de que, caso o processo esteja parado por mais de 1 ano, o prazo que conta para efeitos de prescrição [como consequência
decorrente da cessação do efeito interruptivo estabelecido no n.º 1] é apenas o tempo que vai para além
do decurso desse ano de paragem até ao momento em que, ou ocorra uma causa de interrupção ou de
suspensão, ou aconteça o juízo de aplicação da norma;
b) O fundamento axiológico do preceito reside no facto de o legislador entender que, incumbindo
ao Estado, pela sua administração ou pelos tribunais, aplicar a lei aos casos concretos, não pode o contribuinte sair onerado com o incumprimento desse dever por parte do próprio Estado e, por outro lado,
que, estando em causa deveres fundamentais — que a tanto corresponde do dever de pagar impostos —,
não é tolerável manter o contribuinte numa situação de falta de segurança jurídica contra o Estado ou
numa situação em que o legislador violasse o art.º 2º da CRP, como aconteceria;
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c) Desde que decorra uma paragem do processo ou do procedimento por 1 ano, todo o tempo que
tenha intermediado entre a data da autuação do processo ou procedimento e a data do juízo de aplicação,
descontado desse 1 ano de paragem, deve ser computado para efeitos da prescrição;
d) Só deste modo se consegue colocar os contribuintes numa posição de igualdade na aplicação da
lei (art.º 13.º da CRP) e, ao mesmo tempo, obviar a desvios de poder da administração...sempre possíveis;
e) A sentença recorrida errou ao considerar que o art.º 49º da LGT, em qualquer das suas versões
(originária, da Lei n.º 100/99 e da Lei n.º 53-A/2006, esta de 29/12), possibilita a operância sucessiva
de várias causas de interrupção.
f) Choca o mais elementar sentido de justiça, da proporcionalidade e da segurança jurídica, em
sede de direitos/deveres fundamentais, como é a dos impostos, que o Estado legislador pudesse configurar várias causas de interrupção do prazo de prescrição, operáveis sucessivamente, como a citação,
a reclamação, o recurso hierárquico e o pedido de revisão, na medida em que isso violaria o princípio
do Estado de direito, nas suas dimensões de sujeição à justiça material e da boa-fé (proibição de fraude
à lei constitucional), e corresponderia a uma restrição manifestamente desnecessária e desadequada do
direito/dever fundamental e, como tal, proibida pelos nºs 2 e 3 do art.º 18º da CRP;
g) O actual n.º 3 do artº 49º da LGT expressa um princípio que decorre do dever do Estado de
agir segundo a boa-fé e de respeito pela segurança jurídica, tendo natureza interpretativa relativamente
ao critério normativo do passado;
h) A jurisprudência anterior que a sentença convoca apenas considerou o preceito nas duas primeiras versões, não tendo reflectido sobre a conjugação entre o princípio constitucional da segurança
jurídica e da legalidade tributária e a posição que o legislador tomou na redacção dada ao n.º 3 do
mesmo art.º 49º, na referida Lei n.º 53- A/2006;
i) A interpretação segundo a qual o legislador pode alterar os factos constitutivos, modificativos
ou extintivos da prescrição, com efeito sobre a obrigação de imposto constituída no passado, em que
se abona a sentença recorrida, é materialmente inconstitucional por violação dos princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança, ínsitos no princípio material do Estado de direito democrático,
consagrado no art.º 2º da CRP, quando entendidos conjugadamente com os princípios específicos da
legalidade tributária, consagrado no art.º 103º, n.º 2, e da proibição da retroactividade fiscal, constante
do n.º 3 deste mesmo artigo, e os limites constitucionalmente impostos às leis restritivas de direitos
fundamentais constantes do art.º 18º, n.º 3, todos os preceitos da mesma Lei fundamental;
j) Em face da correcta interpretação do art.º 49º da LGT e, tendo em conta que a revogação do
seu n.º 2, operada pela referida Lei n.º 53-A/2006 não tem aplicação ao caso por força do disposto nos
artºs 89º e 91º da mesma Lei, dimensão normativa esta que a sentença erradamente não relevou, e o
disposto no art.º 48º, n.º 1, da LGT (em qualquer das versões), verifica-se que as dívidas exequendas
dos anos de 1998, 1999 e 2000, se encontram prescritas;
l) A sentença recorrida julgou erradamente a questão da ilegalidade do despacho que determinou a
cessação do efeito suspensivo da execução, quer se considere ser o acto em causa um acto materialmente
administrativo, quer se considere ter o acto natureza judicial processual, por postulado da qualificação
do processo de execução fiscal assumida no art.º 103º da L.GT;
k) A ser um acto de natureza processual, como se julgou, não pode deixar de considerar-se que
sobre ele se forma caso julgado ou de natureza equivalente (caso decidido ou caso resolvido);
m) O despacho que suspendeu a execução fiscal não é um acto transitório ou precário que possa,
a qualquer momento, ser alterado: ele só poderá ser alterado quando se altere a situação de facto ou
jurídica que constituiu o seu pressuposto;
n) A ser o acto em causa um acto materialmente administrativo, então, fica sujeito ao princípio
legal de que os anuláveis só podem ser revogados com fundamento na sua invalidade dentro do prazo
do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade recorrida — art.º 141º do CPA;
o) O acto apenas poderia ter sido revogado dentro do prazo em que o executado o poderia ter
impugnado através do meio processual ao seu dispor — a reclamação prevista no artº 276.º do CPPT
-, sendo que esse prazo estava largamente excedido quando o acto revogatório foi praticado;
p) Mesmo que o acto revogado possa ter a natureza de um acto vinculado por parte da Administração Fiscal, inexistindo qualquer alteração do quadro fáctico-jurídico pressuposto como fundamento na
decisão anterior, não pode a administração revogar o acto que, porventura, ilegalmente tenha decidido
dispensar o particular da prestação de garantia;
q) É inconstitucional a norma do artº 141º do CPA, quando interpretada no sentido de permitir a
revogação de acto administrativo inválido depois de ultrapassado o prazo conferido ao particular que
dele pudesse recorrer, 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 artºs 2.º, 13º e 266º, n.º 1, da CRP;
r) É inconstitucional a interpretação do art.º 14º, n.º 1, do CPA, em conjugação com o artº 169º
do CPPT, no sentido de que é livremente revogável o acto administrativo na parte em que dispense um
particular de garantia aí referida, por violação do princípio do Estado de direito, do princípio da tutela
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da confiança e do princípio da boa-fé, nos termos em que os mesmos resultam do preceituado nos artºs
2º, 13º e 266º, n.º 1, da CRP.»
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 - O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido do parcial provimento do recurso sustentando ser de declarar a prescrição relativamente às dívidas exequendas de I.R.S.
dos anos de 1998, 1999 e 2000, e ser de confirmar a decisão recorrida no que respeita à legalidade do
despacho do Chefe do Serviço de Finanças que determinou o levantamento da suspensão da execução e
a prossecução dos autos com penhora de bens suficientes para garantia do processo de execução fiscal.
4 – Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
5- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para
a decisão da causa:
A) No dia 18/03/2003, foi autuada a impugnação judicial que corre termos neste tribunal sob o
n.º 4612003 e que tem por objeto as liquidações de IRS dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 com os
números 5323995416, 5323996960, 5133998832 e 5324022430, cuja petição inicial foi apresentada
em 28/02/2003 — fls. 1 e 2 do processo correspondente.
B) Para cobrança coerciva das dívidas identificadas na alínea antecedente, com base nas certidões
de dívida de fls. 3 a 5 da execução apensa, que se dão por integralmente reproduzidas, em 1810612003
foi instaurada contra a ora reclamante a execução fiscal n.º 0744-031100679.7 — fls. 1 da execução.
C) A reclamante foi pessoalmente citada para a execução referida na alínea antecedente no dia
11/07/2003, conforme certidão de citação de fls. 11 do apenso correspondente.
D) Através do requerimento de fls. 13 da execução, apresentado no SE em 18/07/2003, a ora
reclamante informou ter impugnado as liquidações exequendas e requereu a suspensão da execução.
E) Notificada para prestar garantia, nos termos e para efeitos do disposto no art. 169.º do CPPT,
através do ofício de fls. 19, a reclamante não o fez.
F) O OEF emitiu, então, o mandado de fls. 21 da execução, ordenando a penhora e apreensão
em tantos bens móveis, semoventes ou rendimentos de bens de raiz, ou na falta destes, em imóveis,
pertencentes à executada suficientes para pagamento da quantia de 41.327,88€.
G) Consequentemente, foi penhorado à executada o reembolso de IRS do ano de 2005, no valor
de 1.361,69€, aplicado em juros de mora — fls. 23 a 25.
H) A reclamante foi, ainda, notificada para prestar garantia ou requerer a respetiva dispensa a
coberto dos ofícios de fls. 39 e 43 da execução, nada tendo apresentado ou requerido.
I) Em 29/08/2006, foi proferido o despacho de fls. 47 da execução fiscal, com o seguinte teor:
«Considerando que a executada apresentou impugnação judicial à liquidação que originou a presente execução e que foram penhorados todos os bens conhecidos, suspendam-se os autos nos termos
do artº 169º do CPPT.».
J) Em 3/07/2012, o OEE proferiu o despacho de fls. 55 da execução com o seguinte teor:
«No âmbito do projeto “Acompanhamento e controlo de garantias - Fase 1 (Participações Sociais,
Penhor e Outros)’ superiormente transmitido pelo mail de 2012/06/26 da DSGCT, verifiquei que, a
folhas 36 do Processo de Execução Fiscal (PEF) n.º 0744200301006797, foi proferido despacho pelo
sr. Chefe de Finanças, à data de 2006/06/27, ordenando a notificação para ser prestada garantia ou pedir
dispensa da mesma, de molde a, legalmente, suspender a presente execução. Tal resultou da apresentação
de impugnação às liquidações que originaram a presente execução, que ainda se encontra pendente e
à qual coube o n.º 46/2003 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.
Do valor de € 69.340,00, fixado para garantia, foi o Ex.mo sr. Dr. Luís Miguel Rodrigues, mandatário da executada, notificado em 2006/08/03.
Não consta ter sido oferecida qualquer garantia para suspensão do PEF.
Foi proferido, a folhas 44 dos autos, despacho de suspensão pelo sr. Chefe de Finanças, à data
de 2006/08/29, invocando o artigo 169º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)
com os fundamentos de que “…a executada apresentou impugnação judicial à liquidação que originou
a presente execução e que foram penhorados todos os bens conhecidos...”
Contudo, as penhoras efetuadas não obtiveram os resultados pretendidos e não foi apresentada
garantia idónea, nem requerida a dispensa de prestação de garantia.
Assim, uma vez que não se verificam os pressupostos em que se estribou o despacho de 2006/08/29
e contidos no artigo 169º do CPPT, determino o levantamento da suspensão e prossecução dos autos,
nomeadamente com a penhora de bens suficientes para garantia do PEF.
(…).»
K) O processo de impugnação judicial referido em A) supra esteve parado por mais de um ano e
por facto não imputável ao contribuinte a partir de 26/05/2005 — fls. 103 do processo de impugnação.
5. São as seguintes as questões trazidas pela recorrente à apreciação deste Supremo Tribunal:
1) saber se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida ao julgar que não ocorreu a prescrição das dívidas exequendas relativamente a IRS dos anos de 1998, 1999, 2000 (conclusões a) a j)
das alegações de recurso).
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2) saber se a sentença recorrida julgou erradamente a questão da legalidade do despacho do
despacho proferido em 3/7/2012, que determinou o levantamento da suspensão da execução anteriormente determinada nos termos do artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário, quer
se considere ser o acto em causa um acto materialmente administrativo, quer se considere ter o acto
natureza judicial processual, por postulado da qualificação do processo de execução fiscal assumida
no art.º 103º da L.GT.
5.1 Da prescrição das dívidas exequendas referentes ao IRS dos anos de 1998, 1999, 2000.
Como se vê fls. 120 e segs. a sentença recorrida entendeu que a o prazo prescricional da dívida proveniente de IRS do ano de 1998 se iniciou em 01/01/1999, sendo-lhe, por isso, aplicável
o novo prazo prescricional de 8 anos, previsto na LGT. E que tal prazo foi interrompido com a
instauração da impugnação judicial n.º 46/2003, em 28/02/2003, quando haviam decorrido 4 anos,
1 mês e 27 dias.
Considerou-se ainda na sentença recorrida que em 18/06/3003, foi instaurada a execução fiscal
para a qual a recorrente foi pessoalmente citada em 11/07/2003, quando o efeito interruptivo derivado
da instauração da impugnação ainda perdurava; nesta medida e para efeitos de contagem do prazo
prescricional entendeu-se ser a citação para a execução irrelevante.
E foi também ponderado que o processo de impugnação esteve parado por mais de um ano e por
facto não imputável ao contribuinte a partir de 26/05/2005, daí que o efeito interruptivo derivado da
instauração da impugnação se transmutou em efeito suspensivo, pelo período de um ano, reiniciando-se
a contagem do prazo de prescrição após 26/05/2006.
Porém, sopesando o facto de a execução fiscal ter sido suspensa por efeito da impugnação judicial
à liquidação que originou a execução a partir de 29/08/2006 até 3/07/2012, o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Coimbra concluiu que tal suspensão da execução, equivalente à sua paragem nos termos
preceituados no art. 49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, na redacção vigente à data da prolação do despacho referido em 1) dos factos provados, suspendeu o prazo de prescrição.
E por isso concluiu que não havia ocorrido ainda o prazo de prescrição da dívida de IRS do ano
de 1998, à mesma conclusão chegando relativamente aos prazos prescricionais das dívidas exequendas
provenientes de IRS dos anos de 1999, 2000 e 2001.
Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando que «a decisão recorrida interpretou,
erradamente, a norma constante do art.º 49.º da LGT, seja na versão originária, seja na introduzida pela
Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, no sentido de que, caso o processo esteja parado por mais de 1 ano, o
prazo que conta para efeitos de prescrição [como consequência decorrente da cessação do efeito interruptivo estabelecido no n.º 1] é apenas o tempo que vai para além do decurso desse ano de paragem
até ao momento em que, ou ocorra uma causa de interrupção ou de suspensão, ou aconteça o juízo de
aplicação da norma» (conclusões a) a d)).
E que, «em face da correcta interpretação do art.º 49º da LGT e, tendo em conta que a revogação
do seu n.º 2, operada pela referida Lei n.º 53-A/2006 não tem aplicação ao caso por força do disposto
nos artºs 89º e 91º da mesma Lei, dimensão normativa esta que a sentença erradamente não relevou, e
o disposto no art.º 48º, n.º 1, da LGT (em qualquer das versões), verifica-se que as dívidas exequendas
dos anos de 1998, 1999 e 2000, se encontram prescritas»
Desde já se dirá que esta argumentação leva à conclusão de que, neste ponto, a recorrente interpretou erradamente a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.
Com efeito dispunha o artº 49º da Lei Geral Tributária na sua redacção inicial:
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.»
A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, 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.»
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Posteriormente, a Lei n.º 53º-A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da Lei Geral Tributária, 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), tendo
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.»
Ora como vimos a sentença recorrida considerou que o processo de impugnação esteve parado por
mais de um ano e por facto não imputável ao contribuinte a partir de 26/05/2005, e por isso entendeu
que o efeito interruptivo derivado da instauração da impugnação se transmutou em efeito suspensivo,
pelo período de um ano, reiniciando-se a contagem do prazo de prescrição após 26/05/2006.
Ou seja a decisão sindicada teve na devida conta a cessação do efeito interruptivo da prescrição
prevista no artº 49º, n.º 2 da Lei Geral Tributária na redacção anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29/12,
que aplicou no caso subjudice.
E fê-lo acertadamente porque à data da entrada em vigor daquela Lei (1 de Janeiro de 2007) já
tinha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito
passivo – cf. probatório (K) e art. 91º da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12.
Não se podendo de alguma forma inferir (vide conclusão J) que foi, pela sentença, ignorada a
dimensão normativa do disposto nos arts. 89º a 91º da Lei n.º 53-A/2006.
5.2 Argumenta ainda a recorrente que a sentença recorrida errou ao considerar que o art.º 49º
da LGT, em qualquer das suas versões (originária, da Lei n.º 100/99 e da Lei n.º 53-A/2006, esta de
29/12), possibilita a operância sucessiva de várias causas de interrupção (conclusões e) a h)) e que tal
interpretação viola princípios constitucionais consagrados nos arts. 18º, n.º 2 e 3 e 103º, n.º 2 e 3 da
Constituição da República.
Também aqui não lhe assiste razão, incorrendo aliás, em manifesto equívoco na interpretação da
decisão recorrida.
Desde logo, e como já se sublinhou, porque a decisão sindicada não considerou, sucessivamente,
diversas causas de interrupção do prazo de prescrição, mas apenas uma - a instauração da impugnação
judicial em 18/06/3003, tendo entendido que a citação para a execução, efectuada em 11/07/2003,
era irrelevante porque o efeito interruptivo derivado da instauração da impugnação ainda perdurava.
E, por outro lado, porque o que se considerou na sentença recorrida foi a existência, para além
do efeito interruptivo da instauração da execução, de uma causa de suspensão da prescrição por efeito
da suspensão da execução fiscal decorrente da impugnação judicial à liquidação que originou a dívida
exequenda, suspensão essa que teria ocorrido desde 29.08.2006.
Acresce que não se vislumbra resultar da sucessão de regimes, combinando causas de interrupção
com causas de suspensão, qualquer violação do princípios constitucionais da proibição da retroactividade fiscal, da segurança jurídica na vertente material da confiança protecção da confiança e da
legalidade.
Como se disse no Acórdão 764/11, de 28.09.2011 (in www.dgsi.pt, de que foi relator o presente
relator) nesta matéria a jurisprudência do Tribunal Constitucional (cf. Acórdãos 128/09 e 287/09) sobre
o princípio da segurança jurídica na vertente material da confiança vem afirmando que para que esta
última seja tutelada é necessário que se reúnam dois pressupostos essenciais:
«a) a afectação de expectativas, em sentido desfavorável, será inadmissível, quando constitua
uma mutação da ordem jurídica com que, razoavelmente, os destinatários das normas dela constantes
não possam contar; e ainda
b) quando não for ditada pela necessidade de salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que devam considerar-se prevalecentes (deve recorrer-se, aqui, ao princípio da
proporcionalidade, explicitamente consagrado, a propósito dos direitos, liberdades e garantias, no n.º 2
do artigo 18.º da Constituição)».
Dois aspectos são salientados pelo do Tribunal Constitucional:
Em primeiro lugar, e tendo em conta a autorevisibilidade das leis, “não há (…) um direito à não-frustração de expectativas jurídicas ou a manutenção do regime legal em relações jurídicas duradoiras
ou relativamente a factos complexos já parcialmente realizados» (Acórdão n.º 287/90).
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Por outro lado o princípio implica uma ideia de protecção da confiança dos cidadãos e da comunidade na estabilidade da ordem jurídica e na constância da actuação do Estado. Porém, a confiança,
aqui, não é uma confiança qualquer: se ela não reunir os requisitos que acima ficaram formulados a
Constituição não lhe atribui protecção (cf. Acórdão 128/09).
Haverá assim que proceder, em cada caso, como se sublinha no Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 304/2001, «a um justo balanceamento entre a protecção das expectativas dos cidadãos decorrentes
do princípio do Estado de direito democrático e a liberdade constitutiva e conformadora do legislador,
também ele democraticamente legitimado, legislador ao qual, inequivocamente, há que reconhecer a
legitimidade (senão mesmo o dever) de tentar adequar as soluções jurídicas às realidades existentes,
consagrando as soluções mais acertadas e razoáveis, ainda que elas impliquem que sejam ‘tocadas’
relações ou situações que, até então, eram regidas de outra sorte».
Sendo que só uma retroactividade intolerável, que afecte de forma inadmissível e arbitrária os
direitos e expectativas legitimamente fundados dos cidadãos, viola o princípio de protecção da confiança,
ínsito na ideia do Estado de direito democrático - (cfr. os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º,
287/90, de 30 de Outubro, de 11/83, de 12 de Outubro de 1982, Acórdãos do Tribunal Constitucional,
1.º Vol., pp. 11 e segs.; no mesmo sentido se havia já pronunciado a Comissão Constitucional, no Acórdão n.º 463, de 13 de Janeiro de 1983, publicado no Apêndice ao Diário da República de 23 de Agosto
de 1983, p. 133 e no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 314, p. 141, e se continuou a pronunciar o
Tribunal Constitucional, designadamente através dos Acórdãos n.os 17/84 e 86/84, publicados nos 2.º
e 4.º Vols. dos Acórdãos do Tribunal Constitucional, a pp. 375 e segs. e 81 e segs., respectivamente).
Ora não é isso que se verifica no caso em apreço.
Com efeito, não pode dizer-se que no caso concreto a afectação das expectativas da recorrente
quanto ao cômputo do prazo de prescrição tenha sido arbitrária ou deva considerar-se demasiado onerosa. Daí que não seja intolerável e constitucionalmente inadmissível.
Isso só sucederia, se não houvesse fundamento material (um interesse público relevante) capaz
de justificar a mutação operada na ordem jurídica - uma mutação que, então, se apresentaria como
imprevisível e injustificada, não podendo os cidadãos contar com ela.
Ora, como sublinha Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas
Práticas, 2ª edição, pag. 68, referindo-se à sucessão de regimes combinando causas de interrupção com
causas de suspensão, “(…) compreende-se que o efeito interruptivo cesse por paragem do processo por
mais de um ano por facto imputável ao contribuinte, pois essa paragem será imputável aos serviços
estaduais que devem fazer tramitar atempadamente os processos administrativos e judiciais.
Mas, também se compreende que, sendo o fundamento da prescrição das obrigações a negligência do credor em cobrar a dívida, não se deixe correr o prazo de prescrição enquanto estes credor está
legalmente impossibilitado de providenciar no sentido de a cobrança ser efectuada”.
Não se verifica, pois a invocada inconstitucionalidade do sentido decisório da sentença recorrida
- ao considerar, para além dos factos interruptivos, a relevância autónoma dos factos a que é atribuído
efeito suspensivo da prescrição.
5.3 Ponto é saber se ocorreu efectivamente a suspensão da execução fiscal, ou melhor dizendo, se
o órgão de execução fiscal estava efectivamente impedido de fazer prosseguir a execução fiscal e se no
caso se configurava uma situação prevista no artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
E nesta parte não terá andado bem o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.
Vejamos.
Já no requerimento de fls. 90 a recorrente sustentava que a dedução da impugnação não determinou, no caso concreto, a suspensão da execução fiscal, inexistindo, de facto, no processo de execução
fiscal qualquer acto de onde possa resultar esse efeito.
E isto porque no caso não ocorreu nem a prestação de garantia nem a penhora de bens suficientes
para garantir o total cumprimento da dívida exequenda e acrescido, circunstância essa que determinava
a impossibilidade de a Administração Fiscal considerar o processo de execução fiscal suspenso, em
face do disposto no artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Assim, não existindo suspensão do processo de execução fiscal por força da propositura da impugnação judicial não se verificariam os pressupostos de aplicação do regime do disposto no artº 49º,
n.º 3 da Lei Geral Tributária, razão pela qual não se configuraria situação de suspensão do prazo de
prescrição.
Idêntico entendimento tem o Ministério Público, quer na primeira instância (parecer de fls. 105
e segs), quer neste Supremo Tribunal Administrativo sustentando que no caso não se configura uma
situação de suspensão do prazo de prescrição ao abrigo do n.º 3 do artº 49º da Lei Geral Tributária.
No que lhes assiste razão.
Com efeito, de acordo com o disposto no artº 169º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo
Tributário, na redacção então vigente, a execução ficará suspensa até à decisão do pleito em caso de
reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade
da dívida exequenda desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada
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nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o
que será informado no processo pelo funcionário competente.
No caso, e como resulta do probatório, não foi prestada qualquer garantia pela ora recorrente,
que também não requereu a respectiva dispensa, embora notificada para tanto, e nunca se concretizou
qualquer penhora em valor suficiente para garantir a totalidade da dívida em execução - cf. pontos E,
F, G e H da matéria de facto apurada.
É certo que por despacho de 29.08.2006, o Chefe do Serviço de Finanças declarou a execução
suspensa ao abrigo do artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário por ter considerado
que «a executada apresentou impugnação judicial à liquidação que originou a presente execução e que
foram penhorados todos os bens conhecidos».
Mas fê-lo de forma errada porque não ocorriam os pressupostos legais para determinar a suspensão
da execução fiscal
A execução parou por errada interpretação do Chefe do Serviço de Finanças, mas não por impossibilidade legal decorrente da verificação dos pressupostos do artº 169º n.º 1 do CPTT, ou porque
tivesse sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou
tivesse sido efectuada penhora garantisse a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
Já vimos que isso não sucedeu e que a penhora efectuada garantia apenas uma pequena parte da
dívida exequenda e acrescido (cf. pontos F e G do probatório).
Ora o fundamento da suspensão do prazo de prescrição por força da pendência dos meios processuais previstos no artº 49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária decorre da impossibilidade legal do credor
providenciar no sentido de a cobrança ser efectuada.
No caso e como resulta dos autos, essa impossibilidade legal não se verificava, sendo que o despacho do Chefe do Serviço de Finanças se fundou em errada interpretação dos preceitos legais aplicáveis.
E, como bem refere o recorrente, o contribuinte não poderá ser prejudicado por tal erro.
Não ocorria pois qualquer obstáculo legal à prossecução da execução pelo que não se configura
no caso subjudice uma situação de suspensão do prazo de prescrição.
Assim, tendo cessado em 24.05.2006 o efeito interruptivo da prescrição previsto no artº 49º, n.º 2
da Lei Geral Tributária na redacção anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, reiniciou-se nessa data a
contagem do prazo de prescrição
Neste contexto, contados os prazos de prescrição do seu termo inicial (31 de Dezembro de 1998,
de 1999, de 2000 e de 2001) até à data da instauração da impugnação decorreram, relativamente a cada
um dos impostos, respectivamente, 4 anos, 1 mês e 27 dias, 3 anos, 1 mês e 27 dias, 2 anos, 1 mês e
27 dias e 1 ano, 1 mês e 27 dias.
E somando a estes períodos de tempo o que decorreu desde 24.5.2006, data em que se reiniciou a
contagem, verifica-se que prazo de prescrição das dívidas exequendas de 1998, 1999 e 2000 (oito anos)
atingiu já o seu termo, o mesmo não acontecendo relativamente ao imposto mais recente de 2001.
Daí que se entenda que não pode manter-se a sentença que decidiu em contrario e julgou não se
terem esgotado todos os prazos prescricionais, procedendo, nesta parte, o recurso.
6. Da legalidade do despacho proferido em 3/7/2012, que determinou o levantamento da suspensão da execução anteriormente determinada nos termos do artº 169º do Código de Procedimento e
Processo Tributário.
A decisão recorrida considerou (fls.121) que de acordo com o disposto no art. 103º, n,º 1 da LGT,
o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da prática pelo órgão da administração
tributária de actos que não tenham natureza jurisdicional.
E que a circunstância de os actos executivos poderem ser praticados por um órgão administrativo
não lhe retira a natureza de processo nem o transforma parcialmente em procedimento administrativo.
Neste contexto concluiu que os actos proferidos pelo órgão de execução fiscal, designadamente,
aqueles em que se ordena a instauração da execução, a citação dos executados, a suspensão da execução, etc., não são mais que puros actos de trâmite, de tramitação da execução fiscal, não incluídos
consequentemente no âmbito do art. 120.º do CPA.
Inconformada com tal decisão a recorrente sustenta que o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra julgou erradamente a questão da ilegalidade do despacho que determinou a cessação do efeito
suspensivo da execução, quer se considere ser o acto em causa um acto materialmente administrativo,
quer se considere ter o acto natureza judicial processual, por postulado da qualificação do processo de
execução fiscal assumida no art.º 103º da L.GT.
E argumenta também que a ser um acto de natureza processual, como se julgou, não pode deixar
de considerar-se que sobre ele se forma caso julgado ou de natureza equivalente (caso decidido ou
caso resolvido).
A ser o acto em causa um acto materialmente administrativo, então, fica sujeito ao princípio
legal de que os anuláveis só podem ser revogados com fundamento na sua invalidade dentro do prazo
do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade recorrida — art.º 141º do Código de
Procedimento Administrativo.
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Prosseguindo o seu discurso argumentativo conclui que o acto apenas poderia ter sido revogado
dentro do prazo em que o executado o poderia ter impugnado através do meio processual ao seu dispor
— a reclamação prevista no artº 276.º do CPPT -, sendo que esse prazo estava largamente excedido
quando o acto revogatório foi praticado.
6.1 Para dar resposta à questão decidenda importa antes do mais apurar da natureza do despacho que determinou a suspensão da execução ao abrigo do disposto no artº 169º, n.º 1 do Código de
Procedimento e Processo Tributário, proferido em 29/08/2006, nomeadamente saber se se trata de um
acto materialmente administrativo do órgão da Administração Tributária, pese embora praticado no
processo de execução fiscal, ou mero acto de trâmite processual, no âmbito da execução fiscal, como
decidido na sentença recorrida.
Vejamos, pois.
Nos termos do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução fiscal tem natureza
judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham
natureza jurisdicional.
Por sua vez o n.º 2 do referido normativo garante aos interessados o direito de reclamação para o
juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração
tributária, nos termos do número anterior.
A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da administração tributária.
A nossa jurisprudência fiscal e constitucional tem vindo a reconhecer, pacificamente a natureza
judicial do processo de execução fiscal e a constitucionalidade da atribuição de competência à Administração Tributária para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo de execução fiscal,
sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) para os Tribunais Tributários de quaisquer actos
praticados pela Administração Tributária – ver neste sentido, por mais recentes, os Acórdãos deste
Supremo Tribunal Administrativo de 23.02.2012, recurso 59/12, de 07/02.2011, recurso 1054/11, e de
02.02.2011, recurso 8/11, e, quanto à alegada constitucionalidade, os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 80/2003 12.02.2003, n.º 152/2002, de 17-4-2002, publicado no Diário da República, II Série, de
31-5-2002, e, n.º 263/02, de 18-6-2002, publicado no Diário da República, II Série, de 13-11-2002., e os
Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso
367/04, de 02.05.2001, recurso 25027, e de 19-2-92, recursos ns. 13763 e 13830, todos in www.dgsi.pt
De entre os actos de natureza não jurisdicional que caberão no conceito de «actos materialmente
administrativos praticados por órgãos da administração tributária» no âmbito do processo de execução
fiscal poderemos referir, o pedido de pagamento em prestações (artº 196º do Código de Procedimento
e Processo Tributário), a dação em pagamento (artº 201º do mesmo diploma legal) e a decisão de dispensa da prestação de garantia a que se referem os arts.170º do Código de Procedimento e Processo
Tributário e 52º, ns. 4 da Lei Geral Tributária.
No que respeita ao pedido de dispensa de garantia previsto nos arts. 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º, ns. 4 da Lei Geral Tributária pronunciou-se, neste sentido, o recente
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 5/12, proferido no recurso 708/12, e publicado no
DR 1ª Série de 22.10.2012.
O referido aresto, após elencar a divergência jurisprudencial sobre tal matéria, concluiu ser correcto
o entendimento de que tais actos poderão ser definidos como actos materialmente administrativos em
matéria tributária e não como meros actos de trâmite, uma vez que não se confinam nos estreitos limites
da ordenação intraprocessual ou de mera regulamentação processual, antes projectam externamente
efeitos jurídicos numa situação individual e concreta
Ali se exarando ser de aceitar esta posição, pois que, confrontada a natureza do pedido de dispensa
de garantia previsto nos arts. 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º n.º 4 da Lei
Geral Tributária com a formulação habitualmente usada para atribuição à administração de poderes
discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação, é inquestionável
que tais actos haverão de ser qualificados como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária
e não como meros actos de trâmite.
Neste sentido se pronunciam também Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge
Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Anotada e comentada, 4ª ed., 2012, Editora Encontro de escrita,
p. 429, anotação 11 ao art. 52º) sublinhando que “O texto do n.º 4 do art. 52º da LGT, na parte em que
se refere que «a administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá-lo da prestação
de garantia…», utiliza a fórmula habitualmente usada para atribuição à administração de poderes
discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação. Por outro lado, é
claro por aquele texto que se trata de um poder que é atribuído à administração tributária, enquanto
tal, pelo que não pode ser exercido pelo tribunal em substituição daquela, tendo a actividade deste de
resumir-se à verificação de ofensa ou não dos princípios jurídicos que condicionam toda a actividade
administrativa e será um controle pela negativa, não podendo o tribunal substituir-se à Administração
na ponderação dos valores que se integram nessa margem”.
Porém no caso subjudice não estamos perante um pedido de dispensa de garantia, em que à Administração Tributária é atribuída alguma margem de livre apreciação, mas sim perante um despacho
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que determinou a suspensão da execução ao abrigo do disposto no artº 169º nº1 do Código de Procedimento e Processo Tributário1
Ora a suspensão da execução nos termos do artigo 169.º, n.º 1 do CPPT opera-se, ope legis, por
força da prestação de garantia ou efectivação da penhora que garante a totalidade da quantia exequenda
e acrescido, desde que sejam utilizados os meios processuais de discussão da legalidade da dívida
exequenda ali elencados.2
Trata-se, pois, de acto predominantemente processual em que o órgão de execução fiscal actua
no âmbito do processo executivo, vinculado a um quadro normativo que regula o legal andamento do
processo, e sujeito a estritas regras e princípios processuais.
Daí que se entenda que o mesmo não está sujeito ao regime de revogação dos actos administrativos
inválidos previsto no artº 141º do Código de Procedimento Administrativo, pelo que, neste pendor, não
merece censura a decisão recorrida.
6.2
Mas a recorrente argumenta também que a considerar-se, como se considerou, o despacho que
determinou a cessação do efeito suspensivo da execução como um acto de natureza processual, não
pode deixar de entender-se que sobre ele se forma caso julgado ou de natureza equivalente (caso decidido ou caso resolvido).
E isto porque o despacho que suspendeu a execução fiscal não é um acto transitório ou precário
que possa, a qualquer momento, ser alterado: ele só poderá ser alterado quando se altere a situação de
facto ou jurídica que constituiu o seu pressuposto.
A nosso ver e salvo o devido respeito, não pode ser acolhida tal argumentação.
O despacho que suspendeu a execução não forma caso decidido e pode efectivamente ser alterado,
como resulta do disposto nos arts. 169º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º,
n.º 3 da Lei Geral Tributária.
Com efeito infere-se do artº 169º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, ao
estabelecer conexão entre a garantia ou penhora suficientes para assegurar o pagamento da dívida
exequenda e a suspensão da execução, que nos casos de garantia ou penhora insuficientes a execução
deverá prosseguir.
Assim, por um lado, a garantia inicialmente constituída ou prestada pode vir a tornar-se manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e do acrescido e, por isso, nos termos do
artº 52º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, pode ser exigido o seu reforço pela Administração Tributária.
Por outro lado pode acontecer, como sucedeu no caso subjudice, que sejam penhorados bens que
não garantam a totalidade da dívida exequenda e do acrescido.
Nestes casos, como sublinha Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo
Tributário anotado, vol. IV, pag. 227, a execução deverá prosseguir com penhora de novos bens até que
seja atingido o objectivo de assegurar o pagamento da dívida, pese embora apenas para esta penhora
de novos bens e actos com ela relacionados e não para a venda dos bens já penhorados.
No caso em apreço resulta do probatório (pontos F, G e J) que estando em causa o pagamento da
quantia de 41.327,88€ foi penhorado à executada o reembolso de IRS do ano de 2005, no valor de 1.361,69€.
E que o despacho reclamado considerando que «as penhoras efetuadas não obtiveram os resultados
pretendidos e não foi apresentada garantia idónea, nem requerida a dispensa de prestação de garantia» e que
«não se verificam os pressupostos em que se estribou o despacho de 2006/08/29 e contidos no artigo 169º do
Código de Procedimento e Processo Tributário» determinou o levantamento da suspensão e prossecução dos
autos, «nomeadamente com a penhora de bens suficientes para garantia do processo de execução fiscal».
A actuação do órgão de execução fiscal foi assim determinada pela constatação da inexistência
de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e o levantamento da suspensão visou apenas
assegurar a cobrança da prestação tributária até à decisão da impugnação judicial.
Não se verifica, pois a invocada ilegalidade do despacho reclamado, pelo que improcederá, também, nesta parte, a argumentação da recorrente.
7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso e, em consequência:
- julgar prescritas as dívidas exequendas de IRS de 1998, 1999 e 2000;
- confirmar o juízo de improcedência da reclamação quanto à questão da legalidade do despacho
proferido em 3/7/2012, que determinou o levantamento da suspensão da execução anteriormente determinada nos termos do artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Custas pela recorrente na parte em que decaiu, uma vez que a Fazenda Pública não contra-alegou
em sede de recurso.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão
Lopes.
(1) Na redacção em vigor à data do respectivo despacho (29/08/2006), ou seja a redacção da Lei 32-B/2002.
(2) Neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 05.08.2009, recurso 693/09, in www.dgsi.pt.
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Acórdão de 19 de Dezembro de 2012.
Assunto:
Execução fiscal. Garantia. Fiança.
Sumário:
I — Do artigo 199.º do CPPT não resulta a exclusão da fiança como forma legalmente
admissível de prestação da garantia e, pelo contrário, deve ser admitida por referência à previsão na parte final do seu n.º 1: «ou qualquer meio susceptível de
assegurar os créditos do exequente».
II — Sendo oferecida fiança, a idoneidade da garantia deve ser apreciada pelo órgão
competente da Administração Fiscal caso a caso, em concreto, em face das susceptibilidade do património do fiador responder pela dívida exequenda e pelo
acrescido.
III — A Administração Fiscal não pode recusar a constituição da garantia mediante
fiança com o fundamento que esta não assegura plena e seguramente a cobrança
do seu crédito e com desprezo pelos interesses legítimos do executado.
Processo n.º 1414/12-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Teixeira Duarte — Engenharia e Construções, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
I-RELATÓRIO
1. A Sociedade “Teixeira Duarte-Engenharia e Construções, S.A.”, com os demais sinais dos
autos, deduziu reclamação do despacho proferido pelo Chefe de Finanças de Oeiras 2, que indeferiu o
pedido de prestação de garantia por meio de apresentação de uma fiança, no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Sintra, que foi julgada totalmente procedente.
2. Inconformada, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, apresentando as alegações com as seguintes conclusões:
“I. Pretende-se com o presente recurso reagir contra a douta sentença declaratória da procedência
da Reclamação deduzida contra a decisão proferida em 18-05-2012, no processo de execução Fiscal
n.º 365420100201042033, pelo Director de Finanças Adjunto da Direcção de Finanças de Lisboa,
que indeferiu o pedido de aceitação da garantia, constituída por uma fiança prestada pela empresa
Teixeira Duarte, S.A., accionista da executada.
II. Com o devido respeito não se conforma a Fazenda Pública, já que considera que a douta
sentença sob recurso padece de erro de julgamento de facto e erro de julgamento de direito, como a
seguir se argumentará e concluirá.
III. Entende a Fazenda Pública de que não é de proceder a pretensão formulada na presente
reclamação, porquanto não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade.
IV. O ad. 52º da LGT permite a suspensão da cobrança da prestação tributária efectuada no
processo de execução fiscal nos casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução, que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade
da divida exequenda, desde que acompanhada da prestação de garantia idónea nos termos das leis
tributárias.
V. Tal suspensão da execução encontra-se, porém, condicionada pelo art. 169º do CPPT à constituição de garantia (em conformidade com o art. 195º do mesmo CPPT), à sua prestação (nos termos
do art. 199º do mesmo diploma) ou quando a penhora efectuada nos autos incida sobre bens suficientes
para garantir o pagamento da divida exequenda e respectivo acrescido.
VI. Especifica, este último preceito, que a garantia a prestar deverá ser idónea, consistindo em
garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos da
Fazenda Pública.
VII. Reporta-se, assim, a idoneidade da garantia à sua susceptibilidade para determinar o
pagamento da dívida a curto prazo (em tempo útil), após citação para o efeito (nº2 do art. 200º do
CPPT), entendendo-se como pagamento da dívida a entrega do correspondente montante em dinheiro
ou equivalente.
VIII. A exigência de garantia, nos termos previstos no art. 199º do CPPT, visa assegurar a boa
cobrança dos créditos tributários, pelo que lhe é intrínseca uma exigência de liquidez num período
de tempo limitado.
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IX. Os estritos termos e exigências reveladas pelo teor dos preceitos citados reflecte o principio
da vinculação à lei na actividade administrativa tributária, a indisponibilidade dos créditos fiscais e a
proibição da concessão de moratórias no seu pagamento, mormente se estiverem vencidos, assumindo
que a suspensão tem um carácter verdadeiramente excepcional, sendo que é proibida nos casos não
previstos da lei (cf. art. 56º, nº5 da LGT).
X. A arrecadação da receita fiscal, já em fase de cobrança coerciva, implica a realização, no
processo de execução fiscal, do princípio da efectividade da tutela judicial do direito do credor do
imposto, que preside àquele processo judicial tributário, e necessariamente aos meios admissíveis de
garantir a cobrança coerciva da divida tributária em vista da suspensão da execução.
XI. Como tal, com a utilização da expressão “garantia idónea”, pretende-se significar que nem
todas as garantias serão sempre adequadas e que a indicação exemplificativa dos meios de garantia
bancária, caução ou seguro-caução, antes da alternativa “qualquer meio susceptível de assegurar
os créditos do exequente”, tem de entender-se como uma restrição pretendida dos demais meios que
poderão enquadrar-se no conceito de garantia idónea.
XII. O escopo do processo judicial tributário de execução é sempre de assegurar a efectiva cobrança da dívida, designadamente no que às garantias a prestar para suspensão da sua tramitação
respeita, independentemente da qualidade do prestador.
XIII. Isto é, a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais se evidencia
a vinculação de um concreto bem ou valor à realização da divida exequenda, precavendo a indiferenciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos, aqueles que
pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia
bancária, caução ou seguro-caução.
XIV. Por outro lado, a fiança representa uma garantia pessoal dada por um terceiro - o fiador
- com o conteúdo da obrigação principal — cf. art.627º e seguintes do CC, sendo que, no plano cível,
prevalece a noção de que a fiança não é prestada no interesse do devedor, mas sim no do credor, que
tem a faculdade de aceitar as que lhe sejam oferecidas, nomeadamente segundo um juízo casuístico
de conveniência (art. 767º, nº2 do CC).
XV. Por via da prestação da fiança é suposto o credor passar a ter como garantia de cumprimento
da obrigação dois patrimónios — o do devedor que responde por uma divida própria e o do fiador que
responde por uma dívida alheia (cf. art. 627º do CC), o credor tem de concorrer, porém, em relação
a ambos os patrimónios, com os restantes credores, sem que, para segurança da mesma dívida, haja
garantia real constituída.
XVI. Pois, embora se trate de uma garantia especial das obrigações, a fiança, quando constituída,
concede ao credor apenas uma garantia geral sobre o património de terceiro, sem qualquer situação
de privilégio, o que, por si só, pode significar que a massa patrimonial do fiador é insuficiente para
o cumprimento das sua obrigações, desconhecendo-se os restantes credores detentores de garantia
geral sobre esse mesmo património.
XVII. In casu, cumpre salientar que está em causa a segurança do pagamento de dívida tributária
vencida, de avultado montante, legitimadora da actuação do órgão da execução fiscal, seguindo exigências maiores na assunção das soluções adequadas à salvaguarda do interesse público no recebimento
das quantias que lhe são devidas, especialmente no tipo de garantia a aceitar.
XVIII. Deste modo, do disposto no art. 199º, nº2 do CPPT, decorre que a AT, expondo a falta
de idoneidade da garantia concretamente apreciada, poderá recusá-la, uma vez que o critério pelo
qual se há-de aferir da idoneidade, diante dos preceitos legais aplicáveis, é o de que, para funcionar
como garantia, a lei sugere que o meio concretamente oferecido terá de incidir sobre bens ou valores
suficientes para assegurar o pagamento da divida exequenda e respectivo acrescido em tempo útil,
XIX. o que implicará sempre um acto de avaliação ou apuramento do valor da garantia concretamente oferecida ou dos bens sobre que esta incida, sempre numa perspectiva de adequação ao
montante do crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito (cf. por igualdade de razões,
o art. 219º, nº1 do CPPT).
XX. Também por isso a exigência de idoneidade para garantia da dívida terá de ser encontrada
na mais fácil e imediata realização do crédito e de ser directamente proporcional ao quantitativo em
causa, afastando qualquer susceptibilidade de variação ou indefinição dos valores em que traduza.
XXI. Com a fiança, é suposto o credor passar a ter como garantia de cumprimento da obrigação
dois patrimónios e que nos termos do art. 169º do CPPT a suspensão do processo de execução fiscal
se mantém até à decisão do contencioso tributário, a admissibilidade da garantia oferecida (fiança)
implicaria um acompanhamento permanente da situação patrimonial do fiador, encargo que representaria um esforço administrativo irrazoável para o órgão da execução fiscal.
XXII. O órgão de execução fiscal, usando da sua capacidade técnica, juízos de prognose e em
conformidade com as regras de uma “boa administração”, a que está vinculada, ponderou se a garantia que lhe foi apresentada era adequada para garantir a divida exequenda e respectivo acrescido,
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tendo em conta a escolha da solução que melhor realizasse o interesse público, isto é, se a garantia
apresentada era ou não idónea, concluindo pela falta de idoneidade da fiança prestada.
XXIII. E, saliente-se, a característica da liquidez em tempo útil é intrínseca à idoneidade da
mesma.
XXIV. Ora, este facto serve de medida à maior ou menor segurança, certeza e celeridade que a
garantia oferece para o credor.
XXV. Aliás, para aferir da suficiência (ou não) da robustez económica do fiador para assegurar
o cumprimento da divida, torna-se necessário analisar o valor da fiança.
XXVI. Acontece que, no que a tal avaliação diz respeito, decidiu o douto acórdão do TCAS, de
2000/06/20, processo nº2986/99, que “a idoneidade se reporta ou é aferida não pelos valores morais
ou sociais do fiador mas pelo valor do seu património” e que,
XXVII. “a avaliação da capacidade económica ou do valor do património do fiador constitui
ónus do requerente”.
XXVIII. Deve, pois, estar demonstrada a capacidade sustentada de pagar o montante a garantir.
XXIX. E, é o executado quem deve demonstrar a suficiência da garantia apresentada, designadamente
pela demonstração do activo, do passivo e das obrigações entretanto assumidas pela sociedade garante.
XXX. Porém, in casu, a reclamante não demonstrou oportunamente, para efeitos da decisão de
aceitação da fiança, que esta constituía uma garantia susceptível de assegurar os créditos exequendos
e que tinha subjacente um lastro patrimonial indiciador da sua idoneidade.
XXXI. Entende, pois a Fazenda Pública, com o devido respeito, que a douta sentença sob recurso
enferma de erro de julgamento da matéria de facto, porquanto errou na selecção dos factos dados como
provados, não considerando provados factos que deveriam ter sido devidamente apreciados e valorados,
XXXII. Errando ainda no juízo sobre os mesmos, retirando conclusões sem que estabelecesse as
premissas que conduziram às mesmas.
XXXIII. Padece ainda a douta sentença sob recurso de erro de julgamento da matéria de direito,
porquanto fez errónea interpretação e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in casu,
mais concretamente as que regem a prestação da garantia para efeitos de suspensão do PEF, mais
concretamente os art. 52º da LGT e 169º e 199º do CPPT.
3. A Recorrida apresentou contra-alegações, concluindo como se segue:
“1ª) Nos termos do artº 169º e 199º do CPPT, para suspender o processo de execução
n.º 36542010201042033, a recorrida apresentou uma fiança emitida por uma outra sociedade, tendo
a fiadora renunciado, expressamente, ao beneficio da excussão prévia;
2ª) A Administração Tributária não aceitou essa fiança como garantia idónea para a suspensão
do referido processo de execução invocado, em primeiro lugar, que o elenco das garantias constante do
artº 199º do CPPT é taxativo, argumento que volta a ser utilizado pela Fazenda Pública no presente recurso;
3ª) Porém, estamos perante um argumento totalmente improcedente como o tem indicado, de
modo reiterado, a Jurisprudência, desde logo porque a expressão usada na lei não suscita qualquer
dúvida: “qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”;
4ª) Igualmente é improcedente o argumento aduzido pela Administração Tributária no despacho
de não aceitação da fiança, e agora retomada pela Fazenda Pública no presente recurso, de que aquele
tipo de garantia tem menos liquidez, autonomia e certeza do que outras garantias;
5ª) Ou, na terminologia da recorrente, a fiança é uma garantia pessoal dada por terceiro, é apenas uma garantia geral sobre o património do terceiro, pelo que seria legal o acto da Administração
Tributária de não aceitação;
6ª) Ora, é entendimento firmado da Jurisprudência, que sendo a fiança uma garantia não excluída
pelo legislador, a Administração Tributária tem apenas que averiguar da sua idoneidade em concreto,
isto é, se, em face da situação patrimonial do fiador, a fiança prestada é susceptível de assegurar o
pagamento da dívida;
7ª) Isto é: só razões objectivas, referentes à concreta fiança e ao concreto fiador podem justificar
a sua não aceitação como garantia idónea;
8ª) Ora, a Administração Tributária não fez qualquer juízo sobre a concreta fiança apresentada
pela recorrida, fundamentando a sua não aceitação, apenas e só, com base em considerações teóricas
sobre a natureza da fiança;
9ª) Sendo certo, por outro lado, que a recorrida apresentou todos os elementos patrimoniais
demonstrativos da capacidade da fiadora para assegurar o pagamento da dívida exequenda;
10ª) A douta sentença recorrida não merece, pois, qualquer juízo de censura.”
4. Admitido o recurso, o Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, emitiu Parecer no
sentido de ser negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida, alegando, entre o
mais, que:
“(…)
A questão controvertida reside em saber se o despacho da autoridade tributária está substancialmente fundamentado quanto à falta de idoneidade da oferecida garantia mediante fiança.
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Nos termos do estatuído nos artigos 169.º e 199.º/1 do CPPT a prestação de garantia, tendo
em vista a suspensão do PEF, pode ser efectuada por garantia bancária, caução, seguro caução ou
qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente.
Nos termos do n.º 2 do citado artigo 199.º, a garantia idónea referida no n.º 1 poderá, consistir,
ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor
ou hipoteca voluntária, aplicando-se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.
Como ensina o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (1) “A garantia, fora dos casos a
que se aplica o CAC, pode ser constituída por qualquer meio que assegure os créditos do exequente.
(...) A garantia tem de ser idónea para assegurar os créditos do exequente.
Para ser idónea para este feito, a garantia não pode estar subordinada a condições ou limitações
que possam afectar a possibilidade de o credor tributário assegurar o seu crédito através da execução
da garantia, como por exemplo a possibilidade de denúncia unilateral pela entidade que a presta, ou
limitação temporal.
Só uma garantia incondicional e abrangendo a globalidade do período de pendência do processo
de execução fiscal até ao momento do pagamento dos créditos tributários poderá ser considerada
idónea para assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido.
Por isso, no caso de a garantia assentar na mera nomeação de bens à penhora no prazo previsto
no n.º 6 do art. 199.º do CPPT, como se prevê no seu n.º 4, a suspensão da execução será condicionada
e provisória, mantendo-se apenas se se concretizar a penhora de bens que assegurem o pagamento
em dívida exequenda e do acrescido, pois não se justificaria que se considerasse garantida a dívida
depois de se constatar que não foi possível efectuar a penhora dos bens nomeados ou se verificar que
eles são insuficientes para assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido. Esta é uma
conclusão que se impõe por evidentes considerações de ordem lógica, mas que tem apoio explícito no
n.º 3 do art. 52.º da LGT que estabelece que «a administração tributária pode exigir ao executado o
reforço da garantia no caso de esta se tomar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida
exequenda e acrescido»”.
Na execução fiscal confluem dois interesses conflituantes, o da administração fiscal na efectivação
da cobrança célere dos seus créditos e o direito do executado em discutir a legalidade da dívida. Daí
que a garantia há-de ser adequada a satisfazer o interesse do exequente, mas sem onerar ou afectar
de forma grave os interesses legítimos do executado.
Descendo ao caso concreto temos que, como resulta do probatório, a recorrida apresentou como
garantia uma fiança em nome da sociedade Teixeira Duarte, SA, sua accionista única, no montante de €
12.1523.895,56, acompanhada de um Relatório de Contas da fiadora do exercício de 2010, sendo certo que
a fiadora, expressamente, renunciou ao beneficio da excussão prévia previsto no artigo 638.º do Código Civil
A administração tributária utilizou, apenas, razões teóricas para indeferir a prestação de garantia por meio de fiança, designadamente que, as formas de prestação de garantia previstas na lei
são taxativas, nelas não se incluindo a fiança, que não é uma garantia idónea por falta de liquidez,
autonomia e certeza inerente ao recebimento.
As razões avançadas pela administração fiscal para sustentar as inidoneidade da garantia, a
nosso ver e ressalvado melhor juízo, não têm apoio legal.
Na verdade, trata-se de razões «teóricas», sem qualquer base factual que as suporte e sem apoio legal.
Assim, ao contrário da tese sustentada pela recorrente, nos termos do disposto no artigo 199.º
do CPPT a garantia pode ser prestada por qualquer um dos meios, expressamente, ali referidos, bem
como por qualquer outro meio susceptível de assegurar os créditos do exequente, onde se inclui, naturalmente, a fiança, como é jurisprudência deste STA (2).
A idoneidade da fiança deve ser apreciada pela AT, caso a caso, em concreto, em função da
susceptibilidade do património do fiador responder pela dívida exequenda e acrescido.
Ora, a AT, no despacho sindicado, não põe em causa que a fiadora não disponha de património
suficiente que possa responder pela dívida exequenda e acrescido, antes se limitando a considerar
inidónea a prestação da garantia só pelo facto de o ser através de fiança.
Como parece certo a AT não pode recusar a prestação de garantia mediante fiança com o argumento de que esta não lhe dá segurança absoluta na cobrança do crédito exequendo, passando por
cima dos legítimos interesses do executado.
A sentença recorrida não merece, assim, qualquer censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a
sentença recorrida na ordem jurídica”.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II- FUNDAMENTOS
1-DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte matéria de facto:
“1- A Adm. Fiscal emitiu uma liquidação adicional de IRC e de juros compensatórios referentes
ao exercício de 2008 ao s.p. ora reclamante, tendo o mesmo dirigido um requerimento ao Chefe de
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Serviço de Finanças de Oeiras 2 no sentido de pretender contestar aquela liquidação e solicitando a
indicação do montante da garantia a prestar, tendo em vista suspender a execução fiscal a instaurar
após o decurso do prazo de pagamento voluntário do imposto em causa - cfr D.C. de fls. 30 e requerimento de fls. 31e 32, dos autos.
2- O Serviço de Finanças competente notificou o requerente do valor da garantia a prestar - cfr
Oficio de fls. 33 e 34, dos autos.
3- Em 02.04.2012 foi apresentado requerimento de prestação de garantia constituída por uma
fiança emitida pela sua accionista única, a sociedade “Teixeira Duarte, S.A”, que aqui se dá por reproduzido, e do qual consta um Relatório e Contas da fiadora do exercício de 2010 e declaração de
prestação de fiança pelo fiador, constante de fls. 35 a 40, dos autos
4- Em 23.04.12 foi instaurado processo de execução fiscal com o n.º 3654201201042033, para
pagamento da dívida exequenda no valor de € 10.148.339,20, resultante de liquidação de IRC e de
juros compensatórios do ano de 2008, tendo-se citado o executado para os autos em 03.05.2012 - cfr
Oficio de citação de fls. 41, Informação prestada pelo Serviço de Finanças de Oeiras 2 a fls. 42 e segs
dos autos e certidão de dívida de fls. 2, do Proc. Exec. apenso aos autos.
5- Por despacho proferido em 18.05.2012 pelo director de finanças adjunto da D. F. de Lisboa,
aposto sobre a Informação, Confirmação e Parecer, constante de fls. 26 a 29 dos autos, cujo conteúdo
se dá aqui por reproduzido, foi indeferido o pedido de prestação de garantia oferecida pelo reclamante
sob a forma de fiança referido em 3 supra, do qual consta designadamente, o seguinte:
“Desde logo se verifica que a fiança não consta expressamente do artº 199º do CPPT. Solução que
se compreende pois se o património do devedor que constitui a garantia geral dos créditos tributários,
nos termos do artigo 50º da Lei Geral Tributária (LGT), inexistindo garantia real, em caso algum tem
essa aptidão, ilógico seria conferir essa possibilidade ao património de um terceiro sem constituição
de qualquer garantia real sobre o mesmo;
…“Acresce ainda que uma interpretação lógica-sistemática dos números 1, 2 e 4 do artigo 199º
do CPFT conduz à conclusão de que a única razão plausível pela qual o legislador apenas vem exigir
autorização administrativa tributária para a prestação do penhor e da hipoteca voluntária, se deve ao
facto de não pretender incluir, como idóneas, outras formas de garantia consideradas mais débeis como
é o caso da fiança”, pelo que “verifica-se que as normas dos números 2 e 4 deste artigo surgem como
densificação ou especificação da parte final do nº1, como atesta a utilização da expressão “ainda” no
nº2 e para efeitos do nº1 e no n.º 4, donde resulta que o elenco de garantias constante deste número é
taxativo e não exemplificativo”;
…É “… ilógico e insustentável entender que a Administração Tributário está vinculada à aceitação
de qualquer outra garantia, ainda que de maior fragilidade, como se verifica com a fiança”;
…“O motivo subjacente à inclusão expressa daquelas garantias [garantia bancária, caução,
seguro-caução] terá sido a sua liquidez, autonomia e certeza inerente ao seu recebimento”, já que
“estas três figuras apresentam regulamentação própria e controlo por parte das entidades de supervisão
(Banco de Portugal e Instituto de Seguros de Portugal) pelo que a sua liquidez e pagamento imediato
se encontram assegurados...”;
…A fiança tem uma eficácia garantística diminuída atendendo à “natureza pessoal deste tipo de
garantia, que consiste apenas na possibilidade de o património de outra pessoa servir de garantia ao
pagamento de uma dívida”“;
…A fiança teria uma eficácia garantística diminuída em face da “possibilidade de oscilação
do património do fiador (o calcanhar de aquiles da fiança, no dizer de Antunes Varela) que responde
perante os seus próprios credores assim como perante os credores dos afiançados”;
…A fiança teria uma eficácia garantística diminuída em face da “possibilidade de o fiador se
recusar ao cumprimento, podendo opor ao credor tantos os meios de defesa que competem ao devedor
principal, como aqueles que lhe são próprios”;
…A fiança também não é idónea, porque o n.º 3 do artº 200º do CPPT “obriga a que no processo
de execução se façam constar os bens que foram dados em garantia, preceito impossível de cumprir
no caso da fiança (uma vez que se trata da totalidade do património do fiador)”, o qual foi notificado
ao interessado — cfr oficio de notificação de fls. 24, Conclusão e Despacho, de 18.05.12 dimanado
do Serviço de Finanças de Oeiras 2, de fls. 25, dos autos.”
2- DE DIREITO
2.1. Das Questões a apreciar e decidir
Resulta do probatório que a ora recorrida, em face de uma liquidação adicional de IRC e de juros
compensatórios referentes ao exercício de 2000, dirigiu requerimento ao Chefe de Serviço de Finanças de Oeiras 2 no sentido de pretender apresentar contestação e pedindo a indicação do montante da
garantia a prestar.
Nessa sequência, apresentou a recorrida oportunamente requerimento de prestação de garantia
constituída por uma fiança emitida pela sua accionista única, a Sociedade Teixeira Duarte, SA., acompanhada do Relatório e Contas da fiadora do exercício de 2010 e declaração de prestação de fiança, que
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foi indeferido por despacho de 18/5/2012 do Director de Finanças Adjunto da Direcção de Finanças de
Lisboa, por razões ligadas fundamentalmente à falta de idoneidade em abstracto da fiança para funcionar
como garantia, em virtude da menor eficácia e liquidez.
Contra o referido despacho a ora recorrida deduziu reclamação, no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Sintra, que foi julgada procedente.
Para tanto o Mmº Juiz “a quo”, seguindo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, concluiu que:
“(…) não suscita dúvidas de que, para efeitos tributários, a garantia idónea prestada nos termos
do disposto no nº1, do artº 199º do CPPT, não constitui um elenco fechado e exaustivo das formas
permitidas por lei (numerus clausus), antes resultando uma enumeração exemplificativa das situações
consideradas por lei como susceptíveis de se enquadrar nessa qualidade - daí e como bem refere o
reclamante e reafirma o douto Parecer do D.M.M.P, nada aponta, no preceito em causa, para que não
seja admitido aquela forma de garantia especial, de resto inserida sistematicamente com as demais
garantias especiais das obrigações prevista na lei, designadamente a relativa à caução - cfr artºs 623º
e segs do C. Civil. Também parecem curiais as apreciações tecidas pela parte e pelo M.P., quanto à
questão da determinabilidade dos bens dados em garantia, já que nem todas as formas de caução são
necessariamente em bens, podendo-se traduzir em direitos de conteúdo patrimonial sobre terceiros
pessoalmente obrigados perante o credor. - é precisamente o caso da fiança bancária. É que o que
distingue umas e outras é apenas que as 1ªs se traduzem em garantias reais e as 2ªs em garantias
pessoais. Daí que resultem destituídos de fundamento quaisquer considerações tecidas a propósito da
maior ou menor eficácia da garantia”(…)”.
Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, argumentando, em síntese, que a lei
aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, em especial aqueles que pela sua natureza
financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como a garantia bancária, caução ou
seguro-caução, pelo que a fiança, pelas suas características, representando uma garantia pessoal dada
por um terceiro, não oferece, designadamente, garantias de liquidez em tempo útil, com repercussões
negativas na certeza e segurança para o credor.
Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do presente recurso, nos termos do
estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º-A/1 do CPC, a questão sub judice traduz-se em saber se o Mmº
Juiz “a quo” incorreu em erro de julgamento ao julgar procedente a reclamação, revogando o despacho
reclamado, por considerar, em suma, ilegal a decisão do órgão da Administração Fiscal que recusou a
fiança como forma de constituição de garantia em ordem a suspender o processo executivo.
2.2 Da admissibilidade e idoneidade da Fiança como meio de constituição de garantia
A resposta à questão que vem posta gira em torno da determinação do sentido e alcance dos
arts. 52º, nºs 1 e 2, da LGT, e 169º, nºs 1 e 2, e 199º, nºs 1, 2 e 4 do CPPT, em especial, no sentido de
saber se o art. 199º do CPPT exclui a constituição de garantia por fiança em ordem à suspensão da
execução fiscal e se tal meio de garantia deve em abstracto ter-se por inidóneo.
Sobre o sentido e alcance destes preceitos, em especial no sentido de saber se o art. 199º do CPPT
consagra um elenco taxativo ou aberto de garantias e se existe uma preferência legal sobre determinado
tipo de garantias, atenta a sua imediata ou mais rápida conversão ou receita ou mesmo a maior ou menor
liquidez, existe jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal.
Em concreto sobre a idoneidade da fiança já se pronunciou o STA, designadamente, por Acórdão
de 14 de Março de 2012, proc n.º 208/11, cuja jurisprudência foi reiterada, entre outros, no Acórdão
de 12 de Setembro de 2012, proc n.º 908/12.
Estando em causa a aplicação das mesmas normas jurídicas e não havendo razões para nos afastarmos da jurisprudência vazada nos mencionados Acórdãos, no qual interviemos como adjunta e relatora,
respectivamente, na apreciação do caso dos autos passaremos a segui-los de muito perto.
Assim, pode ler-se, desde logo, nos mencionados Acórdãos, que a leitura do art. 199º “revela
inequivocamente que a enumeração feita no n.º 1 não é taxativa, mas meramente exemplificativa, como
resulta da sua parte final, onde expressamente se prevê a possibilidade da garantia ser prestada por
«qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente».
Salvo o devido respeito, não faz sentido sustentar, como o faz a Recorrente, que naquele conceito
aberto cabem apenas as formas de prestação de garantia previstas nos n.ºs 2 – penhor ou hipoteca
voluntária – e 4 – penhora já efectuada ou a efectuar em bens suficientes para assegurar o pagamento
da dívida exequenda e do acrescido – do mesmo artigo. A ser assim, o legislador por certo teria optado
por outra redacção que traduzisse essa sua intenção e não faria sentido algum a referência feita no n.º 1
do preceito a «qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente», sobretudo antecedida
da conjunção disjuntiva ou (cfr. art. 8.º, n.º 3, do Código Civil (CC)). Na verdade, na interpretação que
a Recorrente preconiza para o art. 199.º, de que as únicas formas de prestação de garantia legalmente
admissíveis são as aí expressamente aludidas, por que teria o legislador incluído no n.º 1 tal referência?
A aceitar-se a tese da Recorrente, essa referência seria absolutamente redundante, pois a interpretação
do artigo sempre seria a mesma, ainda que no n.º 1 não se tivesse incluído aquela passagem. Por outro
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lado, que sentido faria o recurso ao conceito aberto em face da completa determinação das situações
fácticas susceptíveis de o preencherem, ademais tão escassas?
Manifestamente, a lei, apesar de especificar algumas das formas por que pode ser prestada a
garantia, fá-lo a título meramente exemplificativo, enunciando as mais comuns; mas, como resulta
clara e inequivocamente do teor do n.º 1 do art. 199.º do CPPT, podendo a garantia ser constituída
por qualquer outro meio que assegure o pagamento da dívida exequenda e do acrescido (3).
Nesse conceito aberto – «qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do
exequente» – cabe, designadamente, a fiança.
Pela fiança, que é uma das garantias especiais das obrigações, o fiador obriga-se pessoalmente
perante o credor a satisfazer o direito de crédito que este tem sobre o devedor, constituindo-se, assim,
o fiador como verdadeiro devedor do credor e respondendo, em princípio, com todo o seu património
(cfr. art. 627.º, n.º 1, do CC).
A obrigação do fiador é acessória da do devedor, o que significa que a obrigação daquele tem
o mesmo conteúdo da obrigação deste, como resulta do disposto no art. 634.º do CC, que dispõe: «A
fiança tem o conteúdo da obrigação principal e cobre as consequências legais e contratuais da mora
ou culpa do devedor».
Por outro lado, embora, por regra, a fiança tenha natureza subsidiária, o que significa que o
fiador tem o direito de se opor à execução dos seus bens enquanto não estiver excutido o património
do devedor principal (cfr. art. 638.º do CC (4)), pode o fiador renunciar a esse benefício, como resulta
do disposto no art. 640.º, alínea a), do CC (5) e como sucedeu no caso sub judice (cfr. n.ºs 5 e 11 dos
factos provados).
Note-se, no entanto, que a característica da subsidiariedade da fiança nunca conflitua com a sua
característica essencial – a acessoriedade –, pois o fiador nunca deixa de ser pessoalmente obrigado
a garantir com o seu património a satisfação do crédito (cfr. o já referido art. 627.º do CC), podendo
ser chamado a cumprir mesmo antes mesmo do devedor (cfr. art. 641.º do CC (6)).
Assim, em abstracto e na medida em que a fiança constitui um meio de assegurar convenientemente o pagamento da quantia exequenda e do acrescido, temos que admiti-la como um meio legalmente admissível de constituição de garantia (7). Isto, obviamente, sem prejuízo do juízo que venha
a ser efectuado em concreto relativamente à capacidade e idoneidade do fiador (cfr. art. 633.º, n.º 1,
do CC (8))”.
Não podemos, pois, concordar com a Recorrente quando esta sustenta que o art. 199.º do CPPT
exclui a possibilidade da garantia se constituir mediante a prestação de fiança, através de um juízo
abstracto”.
Outra ilação que se retira da jurisprudência do STA é que qualquer decisão sobre a idoneidade
de uma garantia há-de resultar da avaliação que for efectuada em concreto sobre a susceptibilidade de
assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido.
O órgão da execução fiscal, perante o oferecimento de garantia mediante fiança, e não se questionando a capacidade do fiador se obrigar nem os quantitativos e prazos dos n.ºs 5 e 6 do art. 199.º
do CPPT, deve limitar-se, com vista à averiguação da respectiva idoneidade, a avaliar se a fiança é ou
não susceptível de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, maxime em face do
património do fiador.
Com efeito, na definição da idoneidade legalmente necessária da garantia a prestar para efeito
da suspensão do processo executivo, o legislador apenas exigiu que a mesma fosse suficiente para
assegurar o pagamento dos créditos em cobrança e do acrescido.
Assim sendo, tal como ficou consignado no Acórdão do STA, de 15 de Fevereiro de 2012, proc
n.º 126/12, “a partir do momento que a garantia oferecida cubra a totalidade do crédito exequendo e
acrescido, a Administração Fiscal não pode recusar a substituição com fundamento em aspectos qualitativos das garantias, sob pena de incorrer em errónea interpretação e aplicação do art. 199º do CPPT
conjugado com o n.º 5 do art. 52º da LGT”.
No caso em apreço, o órgão de execução fiscal limita-se a fazer uma apreciação em abstracto sobre
a idoneidade da fiança fazendo uma interpretação restrita e fechada do art. 199º, do CPPT, restringindo-o
às garantias nele expressamente enunciadas (garantia bancária, caução e seguro caução).
Segundo a recorrente, “(…) a lei aponta preferencialmente para certos tipos de garantia, dos quais
se evidencia a vinculação de um concreto bem ou valor à realização da divida exequenda, precavendo
a indiferenciação ou depreciação inerente a outros modos de garantir e, dentre os valores concretos,
aqueles que pela sua natureza financeira tenham imediata ou mais rápida conversão em receita, como
a garantia bancária, caução ou seguro-caução”.
No mesmo sentido, argumenta a recorrente que a garantia de liquidez em tempo útil é intrínseca
à idoneidade de uma garantia, característica que falta na fiança. Logo, na sua óptica, “O órgão de execução fiscal, usando da sua capacidade técnica, juízos de prognose e em conformidade com as regras
de uma “boa administração”, a que está vinculada, ponderou se a garantia que lhe foi apresentada
era adequada para garantir a dívida exequenda e respectivo acrescido, tendo em conta a escolha da
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solução que melhor realizasse o interesse público, isto é, se a garantia apresentada era ou não idónea,
concluindo pela falta de idoneidade da fiança prestada”.
Em face, pois, da jurisprudência do STA, não assiste qualquer razão à recorrente quando retira
do art. 199º do CPPT a enumeração taxativa de um elenco garantias que excluem a fiança, com base
desde logo na sua menor liquidez.
Por outro lado, pese embora a inegável margem de discricionariedade que assiste à Administração
Fiscal nesta matéria (9), a verdade é que não podem relevar-se como fundamentos válidos para afastar
a fiança os esgrimidos no caso em apreço.
Como se pode ler na sentença recorrida, Administração Tributária indeferiu a prestação da garantia
através da fiança com fundamento na sua idoneidade, reconduzindo o juízo sobre a idoneidade da fiança
a uma apreciação em abstracto sobre a fiança como modo de prestar garantia, concluindo que a mesma
seria inadmissível, quer porque não está prevista no artigo 199º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), quer porque não assegura plena e seguramente o interesse púbico da efectiva
cobrança dos créditos, desde logo, por ser insusceptível de imediata e rápida conversão em receita.
O interesse da administração fiscal na realização célere dos seus créditos é um interesse legítimo
e acautelado pela lei, mas que não passa pela preferência do legislador por certo tipo de garantias consoante a sua maior segurança, liquidez ou imediata execução.
O critério que o legislador elegeu para esse efeito assenta sim na idoneidade em concreto da
garantia prestada para cobrir a totalidade da dívida exequenda, podendo a Administração Fiscal, em
caso de diminuição significativa do valor dos bens, ordenar o seu reforço, nos termos do disposto no
art. 199º, n.º 9, do CPPT e n.º 3 do art. 53º da LGT.
Como ficou dito no referido Acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo de 15 de Fevereiro de 2012, proc n.º 126/2012, “[n]a execução fiscal confluem dois
interesses conflituantes: o da administração fiscal na realização da cobrança célere dos seus créditos e
o direito do executado em discutir a legalidade da dívida exequenda. Dando prevalência ao primeiro,
a lei faz depender a suspensão da execução da prestação de garantia idónea, que cubra a totalidade da
dívida exequenda. O que significa que a garantia há-de ser adequada a satisfazer o interesse da exequente, mas sem onerar ou afectar de forma grave os interesses legítimos do executado. Uma garantia
bancária ou um seguro-caução oferecem à exequente maior liquidez imediata do que uma hipoteca ou
um penhor de coisas, mas, por outro lado, trata-se de garantias que são mais onerosas para o executado,
dado que quer a hipoteca quer o penhor não envolvem encargos com repercussões imediatas na esfera
patrimonial do requerente.
Assim se compreende que legislador tenha consagrado no art. 199º do CPPT um conceito amplo
de garantia idónea, com vista a acautelar a maior ou menor dificuldade para o executado em conseguir,
sem onerar excessivamente a sua situação, apresentar garantia adequada a suspender a execução. E,
no mesmo sentido, se deve entender o facto de não se estabelecer nenhuma preferência ou qualquer
graduação das garantias, em conformidade com a sua maior ou menor eficácia resultante da maior ou
menor liquidez imediata.
Em conformidade com a melhor doutrina, diz-se que na lei processual fiscal vigora como que
“um princípio geral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca
(uma vez que, na presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição
deduzida), devendo ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva
os interesses do executado” (Neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed.,
Almedina, Coimbra, 2006, p.78.).
No mesmo sentido, estando em causa um pedido de substituição de bens penhorados por garantia
bancária, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 1006/11, ficou consignado que tal
substituição seria admissível, ponto é que “a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e acrescido, atenta a previsível duração do processo, pois apenas a garantia da totalidade da dívida exequenda
controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito””.
Como ficou consignado no Acórdão de 14 de Março de 2012, “Estes considerandos são válidos
relativamente à fiança. É inegável que as diversas formas de prestação de garantia não têm a mesma
qualidade ou eficácia, sendo que algumas conferem à AT, enquanto credora, uma maior garantia, na
medida em que podem dispensar ou, pelo menos, reduzir ulteriores diligências ou procedimentos com
vista à sua execução. Porém, como ficou dito no citado aresto, o legislador não pretendeu dotar a AT
de garantia absoluta do seu crédito, tanto mais que o mesmo é ainda incerto, mas tão-só de garantia
idónea, que o mesmo é dizer adequada ao fim em vista. Não pode perder-se de vista que prestar garantia não é efectuar o pagamento, mas tão-só vincular um determinado património ao cumprimento
de uma determinada obrigação de pagamento.
Assim, como deixámos já dito, a recusa de uma garantia deverá alicerçar-se em razões objectivas
relacionadas com a susceptibilidade de assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, não
podendo a AT fundamentar essa recusa em aspectos qualitativos das garantias, sob pena de incorrer
em errónea interpretação e aplicação do art. 199.º do CPPT.
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A interpretação subscrita pela Recorrente permitiria à AT estabelecer uma hierarquização das
garantias, em conformidade com a sua maior ou menor liquidez imediata, acabando assim por poder
recusar todas as que não assegurassem imediata liquidez, restringindo o quadro legal de garantias
que o legislador quis aberto”.
Finalmente, improcedem também os argumentos avançados pela Administração Fiscal no sentido
de que “(…) é o executado quem deve demonstrar a suficiência da garantia apresentada, designadamente pela demonstração do activo, do passivo e das obrigações entretanto assumidas pela sociedade
garante”. E que, no caso, “(…) a reclamante não demonstrou oportunamente, para efeitos da decisão de
aceitação da fiança, que esta constituía uma garantia susceptível de assegurar os créditos exequendos
e que tinha subjacente um lastro patrimonial indiciador da sua idoneidade”.
Para demonstrar a capacidade da fiadora para assegurar o pagamento da dívida exequenda a recorrida
apresentou, com o seu pedido, “o Relatório e Contas da Fiadora, cujas demonstrações Financeiras consolidadas apresentavam um capital próprio de €562.006.000” (art. 12º da Reclamação e ponto 3 do probatório).
Acontece que a Administração Fiscal não fez qualquer juízo sobre a concreta fiança apresentada.
Por outro lado, se tivesse dúvidas sobre a capacidade financeira da fiadora deveria ter solicitado mais
elementos e não ter pura e simplesmente indeferido o pedido com base em argumentos sobre a falta de
idoneidade em abstracto da fiança para funcionar como garantia.
Na verdade, o problema reside no facto a Administração Fiscal não ter procedido à avaliação em
concreto da idoneidade da garantia prestada, no âmbito da qual não estaria impedida de colher dados
e informações sobre, por exemplo, os ónus ou garantias que incidem sobre o património da empresa
fiadora, a identificação dos beneficiários, podendo até pedir certidão sobre as fianças já existentes.
Acresce que também não estaria igualmente impedida de exigir a actualização periódica no futuro
destes dados bem como dos relativos a informações sobre o balanço da empresa fiadora.
Em suma, não tendo o órgão de execução fiscal procedido à avaliação em concreto da garantia
oferecida, que rejeitou exclusivamente com o fundamento que este tipo de garantia – fiança – não seria
admissível, apenas com o argumento da sua maior segurança e qualidade (liquidez imediata), significa
que não há interesse público que justifique o sacrifício dos interesses da Executada.
Tal como ficou consignado no Acórdão de 14 de Março de 2012, “A AT pode recusar a fiança oferecida se achar que a mesma, em concreto, não garante o pagamento da quantia exequenda e do acrescido.
O que não pode é, em abstracto, recusar essa forma de prestação de garantia, em nome da segurança
absoluta na cobrança do seu crédito e com absoluto desprezo pelos interesses legítimos da Executada”.
Realce-se que a administração fiscal deve pautar a sua actuação de acordo com o princípio da
proporcionalidade (cfr. art. 266.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, art. 55.º da LGT,
art. 46.º do CPPT e art. art. 5.º, n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo), o que aponta para a
necessidade da ponderação dos interesses em jogo de molde a não sacrificar nenhum deles.
Em conclusão, ao ter fundado a decisão de recusa da garantia oferecida através de fiança em
parâmetros que, seguramente, não integram o critério legal de aferição da idoneidade dessa garantia,
incorreu o respectivo autor em vício de violação de lei, a determinar a respectiva anulação, como bem
decidiu o Mmº juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.
Por tudo o que vai exposto, o recurso não merece provimento, confirmando-se a sentença recorrida.
III- DECISÃO
Termos em que acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
(1) Código de procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, 111 volume, páginas 411/412.
(2) Acórdão de 14 de Março de 2012, proferido no recurso n.º 0208/12, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt
(3) Nesse sentido: na jurisprudência, o acórdão de 9 de Abril de 1997 desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo com o n.º 21.021, publicado no Apêndice ao Diário da República de 9
de Outubro de 2000, (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32220.pdf), págs. 886 a 890, sendo embora que o aresto se refira ao
art. 282.º do Código de Processo Tributário, este artigo tem hoje correspondência no art. 199.º do CPPT; na doutrina, JORGE
LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao art. 199.º, pág. 411.
(4) Diz o art. 638.º do CC:
«1. Ao fiador é lícito recusar o cumprimento enquanto o credor não tiver excutido todos os bens do devedor sem obter
a satisfação do seu crédito.
2. É lícita ainda a recusa, não obstante a excussão de todos os bens do devedor, se o fiador provar que o crédito não foi
satisfeito por culpa do devedor».
(5) Diz o art. 640.º do CC na sua alínea a):
«O fiador não pode invocar os benefícios constantes dos artigos anteriores:
a) Se houver renunciado ao benefício da excussão e, em especial, se tiver assumido a obrigação de principal pagador;
[…]».
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(6) Diz o art. 641.º do CC:
«1. O credor, ainda que o fiador goze do benefício da excussão, pode demandá-lo só ou juntamente com o devedor; se
for demandado só, ainda que não goze do benefício da excussão, o fiador tem a faculdade de chamar o devedor à demanda,
para com ele se defender ou ser conjuntamente condenado.
2. Salvo declaração expressa em contrário no processo, a falta de chamamento do devedor à demanda importa renúncia
ao benefício da excussão».
(7) É neste sentido que têm vindo a decidir os tribunais centrais administrativos. Vide os seguintes acórdãos:
do Tribunal Central Administrativo Norte
de 23 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1497/11.9BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/58da49f26f8266c3802579650042bde1?OpenDocument;
de 30 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 1423/11.5BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/2761b93ca5ef5bb18025796b0050e84d?OpenDocument;
de 18 de Janeiro de 2012, proferido no processo com o n.º 2615/11.2BEPRT, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/ba6b0667f03242e480257996004f8e34?OpenDocument;
• do Tribunal Central Administrativo Sul
de 6 de Maio de 2010, proferido no processo com o n.º 3966/10, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/e2b23d90e326312f80257734003c2597?OpenDocument.
(8) Diz o art. 633.º, n.º 1, do CC:
«1. Se algum devedor estiver obrigado a dar fiador, não é o credor forçado a aceitar quem não tiver capacidade para se
obrigar ou não tiver bens suficientes para garantir a obrigação.
[…]».
(9) Sobre a questão, vide os seguintes recentes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 786/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b93c19fff50f44278025791a003aa551?OpenDocument;
de 15 de Fevereiro de 2012, proferido no processo com o n.º 126/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d8816a5999c153cf802579b80056a4fd?OpenDocument.
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